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1249ثانيةفرنسيعربي سوري2001ميساءالحسينسليمانجاكلينحماة123940
تسويق : اختصاصات (ملتزم) - (اناث فقط)المعهد التقاني للخطوط الحديدية 

حلب-اإلشارات واالتصاالت- إدارة الحركة والنقل - وأعمال 

الالذقية-مدرسة التمريض إناث فقط1446ثانيةفرنسيعربي سوري2001بشرىصارممحمدجلنارطرطوس214465

الالذقية-مدرسة التمريض إناث فقط1343ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999سهامتليعلياملطرطوس312773

دمشق-مدرسة التمريض إناث فقط1628أولىاالنكليزيةعربي سوري2002أمونحاجي عوضطاللآيهدمشق435822

دمشق-مدرسة التمريض إناث فقط1470ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000رحابابو عباسمحمودفاتنطرطوس514385

دمشق-مدرسة التمريض إناث فقط1352ثانيةفرنسيعربي سوري1998هناءديوبحمزهندىدمشق639785

)1285أولىاالنكليزيةعربي سوري2001بريفانمعروفاكرمباسلدمشق718297 حمص-تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

)1280ثانيةفرنسيعربي سوري2000عزيزهاسعدمحمودثناءحماة823897 حمص-تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

)1262أولىفرنسيعربي سوري2002فادياالناصرابراهيمحنانحمص918184 حمص-تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

)1229أولىاالنكليزيةعربي سوري2001خديجهعابدهعدنانزينبحمص1021698 حمص-تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

دمشق-اإلعــــــالم1765ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001مريماسماعيلمنذررغدريف دمشق1124203

دمشق-اإلعــــــالم1716ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ايمانالباكيرسالمفلايردمشق1232678

دمشق-اإلعــــــالم1391ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ناديامحمدمحسنإباءطرطوس1310401

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 1721ثانيةفرنسيعربي سوري2000غيهالغضهحامدياسمينحماة1423936

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 1323ثانيةفرنسيعربي سوري2000سميرةيوسفعيسىمهاحماة1528047

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 1254ثانيةفرنسيفلسطيني سوري2001هدىجمعةأكرمأغيدحماة1612807

الحسكة-االقتصــــاد1292ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سلمىعطيهمحمدغانمالحسكة1710691

الالذقية-االقتصــــاد1615ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002غيداءسالمهيعقوبليزاطرطوس1813950

الالذقية-االقتصــــاد1371ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نجاحزينمعننورحماة1926621

الالذقية-االقتصــــاد1200ثانيةفرنسيعربي سوري2001فاديهخضورعليمحمدالالذقية2014750

حلب-االقتصــــاد1376أولىاالنكليزيةعربي سوري2002امينهخمومحمدخيرمصطفىحلب2120783

حلب-االقتصــــاد1300أولىفرنسيعربي سوري1999بشرىتومهأحمدراماحلب2231864

حلب-االقتصــــاد1263أولىفرنسيعربي سوري2002هناديابو حيدراحمدأنسحلب2315518

حمص-االقتصــــاد1674أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهالحمودهانيهبهحمص2419290

حمص-االقتصــــاد1391أولىاالنكليزيةعربي سوري2000غيداءالعيسىصالحأيمنحمص2514091

حمص-االقتصــــاد1364ثانيةفرنسيعربي سوري2001دالياالعباسفراسريمحمص2618852

حمص-االقتصــــاد1343أولىاالنكليزيةعربي سوري2002كرجيهالناصريحيىمهندحمص279956

حمص-االقتصــــاد1322أولىاالنكليزيةعربي سوري2002خيريهبكوربرهانمحمدحمص2812979

حمص-االقتصــــاد1303أولىفرنسيعربي سوري2001هيامدحدوحمحمدعليحمص2913733
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حمص-االقتصــــاد1301ثانيةفرنسيعربي سوري2000امينهالمصطفىعيسىعليحمص3012942

حمص-االقتصــــاد1292ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهدردريوسفدياناحمص3121787

حمص-االقتصــــاد1291أولىاالنكليزيةعربي سوري2000بدريهجمعهعدنانمرحريف دمشق3233567

حمص-االقتصــــاد1284ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002صفاءموسىنافذسيلفاحمص3319893

دمشق-االقتصــــاد1761ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001بدريهالنعمهوليدفرانسيسكادمشق3433958

دمشق-االقتصــــاد1737أولىاالنكليزيةعربي سوري2001صالحهحيدراحمدخديجهريف دمشق3527734

دمشق-االقتصــــاد1685أولىفرنسيعربي سوري2000زينبالتالويعمرشيماءدمشق3634449

دمشق-االقتصــــاد1665أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رفاعيهالنادوسأحمدإسراءريف دمشق3724594

دمشق-االقتصــــاد1589أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فالنتيناالهيفيمدينهديلدمشق3836810

دمشق-االقتصــــاد1537أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ندىغزالمحمدبياندمشق3938907

دمشق-االقتصــــاد1526أولىفرنسيعربي سوري2000نورهالسيد حسنفايزمحمودريف دمشق4016358

دمشق-االقتصــــاد1509ثانيةفرنسيعربي سوري2002رباحايوبيمحمد فايزعائدهدمشق4136022

دمشق-االقتصــــاد1469ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000مريمخضورسميرمحمدريف دمشق4218828

دمشق-االقتصــــاد1433أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فايزهمحمدعادلنارهدمشق4333563

دمشق-االقتصــــاد1395أولىاالنكليزيةعربي سوري2001انتصاريوسفعبد الكريميارادمشق4435809

دمشق-االقتصــــاد1382ثانيةفرنسيعربي سوري2001فاطمهدرويشمحمدمروانمحمدليثدمشق4522713

دمشق-االقتصــــاد1369أولىاالنكليزيةعربي سوري1998هدىتلتلوعبدوعبد الكريمحلب4621451

دمشق-االقتصــــاد1339ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001جودهشحادهجهادبشاردمشق4726952

دمشق-االقتصــــاد1318أولىفرنسيعربي سوري2002غزلالنهارمصعبآيهدمشق4833682

طرطوس-االقتصــــاد1436ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001مياسهسعودعليبثينهطرطوس4911141

طرطوس-االقتصــــاد1364أولىاالنكليزيةعربي سوري2000كوسرالحيدراحمداحسانحمص5012620

الالذقية-(اإلرشاد النفسي)التربية 1431أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سحريوسففيصليمامةحماة5125299

حمص-(اإلرشاد النفسي)التربية 1213أولىفرنسيعربي سوري2001مجيدهمعروفسميرالراحمص5218130

دمشق-(اإلرشاد النفسي)التربية 1228ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000أملجاديبةطهبراءةدمشق5338170

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1494أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سميهالناصراحمدعبيرحمص5421770

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1400أولىاالنكليزيةعربي سوري2000بديعهدرويشعبد اللطيفزينهحمص5518867

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1358أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رانيامحفوضناظمرهفدمشق5635946

الالذقية-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1601ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نديمهمعروفمحمودوالءالالذقية5720343

الالذقية-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1553ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002علياحبيبحمدانإناناالالذقية5818608

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1654ثانيةفرنسيعربي سوري2000جميلهاالسعدمحمدنسبحماة5923100
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حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1626ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002غصون اليوسفالتركعليبتولحماة6023130

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1486أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهعليجبررغدحماة6123790

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1482ثانيةفرنسيعربي سوري2001عبيرالبيرينيعبدالرزاقمريمحماة6223974

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1452أولىاالنكليزيةعربي سوري2002حميدهالعيسىعيسىفرححماة6326490

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1347ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عائشهالعطيه االحمدعطيههيامحماة6423734

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1245ثانيةفرنسيعربي سوري2002وسامهالفياضمحمدلبانهحماة6527182

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1657ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نوالخضورهيثممرححماة6625649

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1558أولىاالنكليزيةعربي سوري2000فريدهابراهيمحسنرنيمحمص6721268

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1554ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002فدوهحمادفجرأليسارحمص6821263

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1528ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002بدريهعيدهخضرزينهحماة6925952

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1516ثانيةفرنسيعربي سوري2001منىديبأميننهلهحمص7021300

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1509أولىاالنكليزيةعربي سوري2002وردهحسنيوسفشيرازحماة7123207

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1483أولىاالنكليزيةعربي سوري2001وحيدهيوسفحسنريمحماة7223353

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1438أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ثناءالحسننضالجواناحماة7325729

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1381أولىفرنسيعربي سوري2002ميادهعمارمحسنرهامحمص7421387

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1305ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002لينداملحملؤيهبهحمص7519240

الالذقية-التربية المناهج وتقنيات التعليم1345ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نهيدهرقيهرامزآيهطرطوس7612981

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس1368أولىفرنسيعربي سوري2001سهاماسماعيلجهادآيهحمص7719102

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس1282أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سلوىالمحمدحسنيوسفحمص7813953

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس1244ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000ودادزغبيسهيلسوزانحماة7925860

حماة-التمريض1469ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000حياةسلوممنصورعفراءحماة8024106

حماة-التمريض1420أولىاالنكليزيةعربي سوري1998آمنههاشمبدرالدينأحمدحماة8119146

الالذقية-الحقوق1413أولىفرنسيعربي سوري2001معاليالخضوراميرحمزهالقنيطرة825122

الالذقية-الحقوق1367ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002هالصقيرايمنعبد الوهابطرطوس836796

الالذقية-الحقوق1282أولىفرنسيعربي سوري2002رينهابراهيممحسنحسندمشق8418302

حلب-الحقوق1310أولىفرنسيعربي سوري2001حياهرمو الولورياضراماحلب8529319

حلب-الحقوق1270ثانيةفرنسيعربي سوري1996فضةناصيفحسينمحمدحلب8620700

حلب-الحقوق1268أولىاالنكليزيةعربي سوري1997خلودالخالدجمالآالءريف دمشق8735261

حمص-الحقوق1527أولىاالنكليزيةعربي سوري2000هناءاسديوسفزين العابدينحمص8811794

حمص-الحقوق1430ثانيةفرنسيعربي سوري2000هدىالحسينخالدعالء الدينحمص8915179
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حمص-الحقوق1415أولىاالنكليزيةعربي سوري2001صفاءحسننوافعليحمص9010702

دمشق-الحقوق1647أولىفرنسيعربي سوري2000هالهالمقدادماجدنجاحريف دمشق9123576

دمشق-الحقوق1643ثانيةفرنسيعربي سوري2000منالهاللمصطفىسارةدمشق9238236

دمشق-الحقوق1486أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فراتسليمانمعنزيندمشق9318305

حماة-السلمية/ الزراعة 1612أولىفرنسيعربي سوري2002هوازنشيخ ابراهيمعماد الدينكارينحماة9427114

الالذقية-الزراعة1788ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001اميرهبركاتراجيعليالالذقية9513468

الالذقية-الزراعة1731ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002علياالحالقعليروالالالذقية9619404

الالذقية-الزراعة1712ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نوالحمدانمالكنوارحماة9725253

الالذقية-الزراعة1707أولىاالنكليزيةعربي سوري2001أحالمأسعدسجيعأمارحماة9816014

الالذقية-الزراعة1673أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رامهمحرزممدوحآيهدمشق9935932

الالذقية-الزراعة1611ثانيةفرنسيعربي سوري2000ابتسامجديدايمنتيماءالالذقية10019919

الالذقية-الزراعة1597ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رغيبهابراهيمعدنانغرامطرطوس10114473

الالذقية-الزراعة1535ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فادياسعيدمحمدسارهالالذقية10219155

الالذقية-الزراعة1487أولىاالنكليزيةعربي سوري2002الهامحريقةعليمحمدالالذقية10310911

الالذقية-الزراعة1436ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001دارينمصطفىشحيدهحالالالذقية10420212

الالذقية-الزراعة1394ثانيةفرنسيعربي سوري2001سمارةصالحاحمدحالطرطوس10512713

الالذقية-الزراعة1385ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000ظواهرنزههحسنرشاالالذقية10620216

الالذقية-الزراعة1383أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ليناصالحسليمانعليالالذقية10711629

حلب-الزراعة1396أولىفرنسيعربي سوري2001غزوةبركاتاحسانمحمد عدنانحلب10820463

حمص-الزراعة1465أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عالرحمهعبدهللانورحماة10927124

حمص-الزراعة1343أولىاالنكليزيةعربي سوري2002صلوحالصالحدرزيلجينحمص11021772

حمص-الزراعة1332ثانيةفرنسيعربي سوري2001سلطانهالضاهرياسرغيثحمص11111344

حمص-الزراعة1322أولىفرنسيعربي سوري2001حميدهالديابوائلآيهحمص11217521

دمشق-الزراعة1747أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهحسنمحمدهناءحماة11326318

دمشق-الزراعة1409ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001غادةجديدانيأحمدعفراءريف دمشق11426132

دمشق-الزراعة1395أولىفرنسيعربي سوري2001بلسمصقرصالحالراريف دمشق11525680

دير الزور-الزراعة1415ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002معانيعبد الكريممحمد جمالأبيدير الزور1167718

حمص-الســـــــياحة1302ثانيةفرنسيعربي سوري2001رجاءبلولأبسميحيىحمص11710135

دمشق-الســـــــياحة1253ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نورديوبعليحيدردمشق11820940

طرطوس-الســـــــياحة1409ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000انتصارحسنعيسىثراءطرطوس11913301
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دمشق-(الفيزياء)العلوم 1227ثانيةفرنسيعربي سوري1999ازدهارالعجيلحمدنوردير الزور12011516

دمشق-(الكيمياء)العلوم 1625ثانيةاالنكليزيةفلسطيني سوري2001منالاالسطةنضالرنيمريف دمشق12125356

دمشق-(علم الحياة)العلوم 1249أولىفرنسيعربي سوري2001هيامجعارهخليلصفاريف دمشق12223786

دمشق-(علم الحياة)العلوم 1243ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999فاطمهالمقدادمحمد رياضايناسدرعا12319063

دمشق-(علم الحياة)العلوم 1231أولىاالنكليزيةفلسطيني سوري2002نجاحاحمدعليخالددمشق12427111

دمشق-العلوم البيئية1406أولىفرنسيعربي سوري2001لينافنديمحمدنبالحماة12526192

حمص-العلوم الصحية1695أولىاالنكليزيةعربي سوري2000رانيهاالسماعيلمحمداياتحماة12623702

حمص-العلوم الصحية1676أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اسعافاورفليحسانمحمدحمص12711861

حمص-العلوم الصحية1646أولىاالنكليزيةعربي سوري2001خولهادنوفمنيفنيرمينحمص12818346

حمص-العلوم الصحية1619ثانيةفرنسيعربي سوري2002نابغهشاهينمحمودآالءحمص12921653

حمص-العلوم الصحية1600ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002سهاميونسيونسغزلحمص13019966

حمص-العلوم الصحية1506أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ملكهالسليمانعيسىلوناحمص13118969

حمص-العلوم الصحية1500أولىفرنسيعربي سوري2001كفاحسلومفراسنغمحمص13221369

حمص-العلوم الصحية1445أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سمرمرعيهيثمبلسمحماة13323196

الالذقية-(تقانات األجهزة الطبية)الكلية التطبيقية 1434ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نجوىسميهعالء الدينسامرالالذقية13411791

الالذقية-(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 1666أولىاالنكليزيةعربي سوري2002مهاحمودمحمدرشاحماة13525094

الالذقية-(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 1515أولىاالنكليزيةعربي سوري1999مهاحمودمحمدرناحماة13627732

الالذقية-(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 1343ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ملكهحسونعلييوشعالالذقية13714861

حماة-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1762ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سوسناليونسدرغامنورحماة13823931

حماة-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1272ثانيةفرنسيعربي سوري1999عنانالديوبفيصلأريجحماة13927503

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1361أولىفرنسيعربي سوري2001حسنهصلوحنجيبحسينريف دمشق14017818

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1361أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رويدهالسليمانمحمودوئامدير الزور14110472

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1351أولىاالنكليزيةعربي سوري2002ميادهالحركهابراهيمعليالقنيطرة1425287

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1341ثانيةفرنسيعربي سوري2002ياسمينحيدرمحمدخضرريف دمشق14318648

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1288أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ميساءجديدهارونزهراءدمشق14439561

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1267أولىفرنسيعربي سوري2002فلكهزرزرنادرنورريف دمشق14526408

دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1248أولىفرنسيعربي سوري2001فلايرالجالودموسىفاطمهريف دمشق14627494

دمشق-اللغة الروسية1258ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ميساءحبيبأصفعليحماة14717122

حماة-اللغة العربية1229ثانيةفرنسيعربي سوري2000منىالحايكرضوانمؤمنهحماة14827996

دمشق-المعهد التقاني اإلحصـــائي1336ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نزهةاسماعيلجمالاحمددمشق14918837
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دمشق-المعهد التقاني الزراعي1167ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001هدىسليمانمالكساليحماة15025235

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1188أولىاالنكليزيةعربي سوري2000هيامصانتجمعهدعاءالحسكة15114208

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1149ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نوفهالمحمد العيسىعبدالهاديمجدالدينالحسكة1528406

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1068ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999خنسههاردانعيدانجوليهالحسكة15314170

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1429أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ميادهالعيسىمنيببتولحمص15418518

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1422أولىفرنسيعربي سوري2001اميمهحديدعصاميمامهحمص15519254

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1325أولىفرنسيعربي سوري2000علياالحمادصالحدياناحمص15621720

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1283ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سماهرعبدويوسفابراهيمحماة15716537

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1275ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهسليمانلؤيرغدحمص15817848

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1183أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هيامالباروديبدرشروقحمص15919179

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1159ثانيةفرنسيعربي سوري1999وفاءبدورسليمانرؤىحمص16022814

دمشق-المعهد التقاني الصحــــي1446ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000احالممعاليوسفلجيندمشق16135629

دمشق-المعهد التقاني الصحــــي1308أولىفرنسيعربي سوري2001جميلةالعبد هللاعبد المنعمأحمددمشق16218292

دمشق-المعهد التقاني الصحــــي1140أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رأفتعليمحمدجلناردرعا16317253

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــي1436ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001صباحاسماعيلسميرزينبطرطوس16411092

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــي1174ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999ثناءعباسظهيرريفانطرطوس16514834

الالذقية-المعهد التقاني الطبي1432أولىاالنكليزيةعربي سوري2000رفيقةغنومعبدوحالحماة16624832

الالذقية-المعهد التقاني الطبي1312ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001إناسغنومعليحيدرالالذقية16713835

الالذقية-المعهد التقاني الطبي1210ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002حليمةعليسليمانيوسفدمشق16818328

حماة-المعهد التقاني الطبي1164ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998نجاحالمحسنمحمودلميسحماة16927976

دمشق-المعهد التقاني الطبي1581أولىفرنسيعربي سوري2001غصونالغزاليباللمايادرعا17017127

دمشق-المعهد التقاني الطبي1427ثانيةفرنسيعربي سوري2000غزالههنومفايزهديهريف دمشق17127381

دمشق-المعهد التقاني الطبي1403ثانيةفرنسيعربي سوري2000احالمحامدبساممرحالسويداء1726427

دمشق-المعهد التقاني الطبي1344ثانيةفرنسيعربي سوري2000اسماءشنانمحمودروانريف دمشق17332655

دمشق-المعهد التقاني الطبي1293أولىفرنسيعربي سوري1999نعامهالهاللبساممريانهالقنيطرة1749202

دمشق-المعهد التقاني الطبي1253أولىفرنسيعربي سوري2001رفاعيهحمودخالدهناديريف دمشق17522937

دمشق-المعهد التقاني الطبي1222ثانيةفرنسيعربي سوري1999رويدهصابونمحمدتغريدريف دمشق17632613

دمشق-المعهد التقاني الطبي1214أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فهميهالدبلأحمدحيدرحمص17713596

دمشق-المعهد التقاني الطبي1044أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غادةعيسىمهديجابرريف دمشق17816377

حمص-المعهد التقاني الهندسي1276أولىاالنكليزيةعربي سوري2000وردهصالحعلينجاححمص17921829
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حمص-المعهد التقاني الهندسي1175ثانيةفرنسيعربي سوري2000نعيمهالشيخعبد الرحمنحسنحمص18013187

حمص-المعهد التقاني الهندسي1156ثانيةفرنسيعربي سوري1999مرامالمعروفمنصوربشارحماة18118167

دمشق-المعهد التقاني الهندسي1309أولىفرنسيعربي سوري1999حربهقطيشعبد الكريمياراالقنيطرة1829232

دمشق-المعهد التقاني الهندسي1144ثانيةفرنسيعربي سوري2001نجاحعليعيسىمجدريف دمشق18317691

دمشق-المعهد التقاني الهندسي1114ثانيةفرنسيعربي سوري2002آمنهالحلبيقدوربشاردمشق18418298

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 2096ثانيةفرنسيعربي سوري2002فيروزحمادعبد الحميدغيثاءالالذقية18519442

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1522ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000سريرةراعييوسفدنياالالذقية18615469

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1377ثانيةفرنسيعربي سوري1999اكتمالداؤدهيثمزين العابدينالالذقية18714565

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1311ثانيةفرنسيعربي سوري2001مطيعهحسناحمدحسامحماة18815931

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1264ثانيةفرنسيعربي سوري1999سميرهالقنطاركاملتيماالسويداء1897016

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1223ثانيةفرنسيعربي سوري2002عبيرعليأيمنرناطرطوس19013491

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1411أولىاالنكليزيةعربي سوري1999اسياالعيسىعبدالكريمعائشةحلب19130580

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1400أولىفرنسيعربي سوري1998امينهمحمودمحمدفاطمهحلب19231253

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1387ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999عالخانهحسينمنارحماة19328036

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1368ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001امينههنداويعبدوروضهحلب19430886

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1363أولىفرنسيعربي سوري2000الهامابراهيمصبحيبشرىحلب19531790

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1356ثانيةفرنسيعربي سوري2002مهاعنانةأحمدشهدحلب19632019

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1336ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999بشرىمحسنماجدمحمدحلب19721257

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1320أولىاالنكليزيةعربي سوري1999سلوىحباشعبد الباسطيوسفحلب19822192

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1270أولىفرنسيعربي سوري2002مانياابراهيمابراهيمميرايريف دمشق19925685

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1210ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهاليونسجمالجعفرريف دمشق20017808

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1549أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جوليتالحرزنورسآالءريف دمشق20124324

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1525ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001خديجهمحسنمحمودحذيفهحماة20212061

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1454ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999حليمهالعلوشمشهورامانيحماة20327549

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1397أولىاالنكليزيةعربي سوري2002عبيرحمدانعليحنينحماة20426353

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1319أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جميلهمحمدنصرتيماءحماة20526455

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1236أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نسرينالعانينزاردياناحماة20624360

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1798ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002بنانالعليحاتمالريسادير الزور20710494

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1741أولىاالنكليزيةعربي سوري2001حنانرمضانوجيهرزانحماة20826467

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1700ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001املعمرانهيثممحمودريف دمشق20917853
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دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1666ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000هدنهديبعمارحمزةريف دمشق21019332

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1664أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ثناءجديدبسامجعفرريف دمشق21115645

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1621ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نصرهالحمادهمحمدمازندير الزور2127055

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1504أولىفرنسيعربي سوري2002منىحسينناقدفاخمحمص21313379

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1481ثانيةفرنسيعربي سوري2002زهورحاج ابراهيمخالدعبد الغفوردمشق21418307

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1447ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رانيهحمادفهدرامهالسويداء2156353

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1444ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رنااليوسفعبد اللطيفيزنريف دمشق21618292

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1441أولىاالنكليزيةعربي سوري2000فايزهالداليناظمأحمدريف دمشق21718441

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1344ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000فاديااحمدمصعبيحيىدمشق21828156

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1339أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فاطمهجمولمحمودمضرحماة21917016

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1316ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نعامهالهاللبساممحمدالقنيطرة2205456

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1313ثانيةفرنسيعربي سوري1999فتحيهالصفدييوسفرؤىدرعا22119150

حماة-المعهد التقاني للحاسوب1340ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002جهيدهالعليمحمدرؤىحماة22223142

حمص-المعهد التقاني للحاسوب1455أولىفرنسيعربي سوري2001رجاءحسنجمالريمحمص22318323

حلب-(ملتزم)المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات 1308ثانيةفرنسيعربي سوري2001منىعمارفجرسلمانحماة22417029

حلب-(ملتزم)المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات 1299أولىاالنكليزيةعربي سوري2002لميسفاضلسلمانرمضانحماة22516452

حلب-(ملتزم)المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات 1204ثانيةفرنسيعربي سوري2001منالاسماعيلمحمداحمدطرطوس2268718

حلب-(ملتزم)المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات 1049أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مرفتحمودحسينحسنحماة22717588

الحسكة-الرميالن/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1339أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سحرالعليامينبشارالحسكة2288979

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1850أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عائدهخضورعليمحمدالالذقية22913459

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1624أولىاالنكليزيةعربي سوري2001محاسنملحماحمدغديرطرطوس2307501

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1619أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اسيمةمصطفىيونسحسنحماة23116202

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1587ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نجاةديباحمدوائلالالذقية23212493

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1549ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002مياسهصالحكاسرغديرالالذقية23312974

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1511ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001آمالعباسحاتماحمدطرطوس2347261

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1438أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غادهسليمانعادلعليطرطوس2358738

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1424أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سهاسليماننزيهذو الفقاردمشق23618304

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1391ثانيةفرنسيعربي سوري2001دعدالقاضيمحسنسليمانطرطوس2377289

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1335أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نظيرهالعليسليمانجابرحماة23818192

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1332ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001كوثرديوبعليحسنحمص23914017
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طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1324أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هيامسليمانعليجعفرطرطوس2406276

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1322أولىفرنسيعربي سوري2000ليالالحمودفيصلحسندمشق24121094

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1314ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001انتصارمنصورعليهاللطرطوس2426525

طرطوس-بانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1302أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سريه رضوانحمودييعربغيدقحماة24316077

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1883ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001غصونشوشانقحطانيعربحماة24416308

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1770أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نظيرهالعلوشاسماعيلحافظحماة24515009

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1672أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رسميهشبطاخضرعبد الرؤوفدمشق24618306

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1672ثانيةفرنسيعربي سوري2001عواطفالمحمدمحمودمحمدحمص24710904

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1608أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سحرمحمودعليحيدرحمص24814393

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1604ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002يسرهالنصارمحمدغيثريف دمشق24918458

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1574أولىفرنسيعربي سوري2000ميساءالرمضانايمنبشارحماة25017147

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1572ثانيةفرنسيعربي سوري2001غاندهبدرانحسنوائلحمص25113965

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1531أولىاالنكليزيةعربي سوري2001وزيرهابراهيمحسناحمدحمص25213571

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1524أولىاالنكليزيةعربي سوري2001وفاءمهنااسكندرحيدرريف دمشق25317255

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1511أولىاالنكليزيةعربي سوري2002تحريربدورمالكراشدحمص25410669

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1459ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فيروزحمدانعليكميتطرطوس2559286

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1400أولىاالنكليزيةعربي سوري2002نسرين عزيزهفياضمحمدأحمددمشق25617656

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1394ثانيةفرنسيعربي سوري2002اسعافالشاعرمحمدعليحماة25716707

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1365ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998موليهالصالحعليمحسنحمص25815313

حمص-الهندسة البترولية1849أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سهامحسينمحمدعبدهللاحمص25914426

حمص-الهندسة البترولية1783أولىاالنكليزيةعربي سوري2002هيفاءعلوشسميريائيلدمشق26018325

حمص-الهندسة البترولية1556أولىاالنكليزيةعربي سوري2000عبيرالعليشهاب الدينزين العابدينحمص26111169

حمص-الهندسة البترولية1544ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001وفاءبدورسليمانمجدحمص26213950

حمص-الهندسة البترولية1535أولىفرنسيعربي سوري2001سميحةديبوعليأغيدطرطوس2638473

حمص-الهندسة البترولية1472أولىفرنسيعربي سوري2001وفاءعباسشوكتمحمدحمص26410117

حمص-الهندسة البترولية1460أولىاالنكليزيةعربي سوري2001أمينةالصبوحجمعةمحمدحلب26521976

حمص-الهندسة البترولية1455ثانيةفرنسيعربي سوري2002سهيرصبوحمنذرحسينحماة26616160

دير الزور-الهندسة البترولية1592ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002املالخليفه العسكرداودفاطمهدير الزور26710125

الالذقية-الهندسة البحرية1727ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001منارمصطفىآصفعليالالذقية26813467

الالذقية-الهندسة البحرية1608أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مهارياسميرليالالالذقية26919374
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الالذقية-الهندسة البحرية1573أولىاالنكليزيةعربي سوري1999هاللهشقرهعبد اللطيفميساءالالذقية27020338

الالذقية-الهندسة البحرية1516ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عائدةدرويشغسانعادلالالذقية27112381

طرطوس-(المكننة الزراعية)الهندسة التقنية 1563ثانيةفرنسيعربي سوري1999فائزةاحمدمحمدمحسنطرطوس2725856

طرطوس-(المكننة الزراعية)الهندسة التقنية 1478ثانيةفرنسيعربي سوري2001عاطفهحسونمحمدراماطرطوس27314801

حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 1715أولىاالنكليزيةعربي سوري2000بهاءطاوشمصطفىروانحلب27431940

حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 1683ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نجاحابوخشبةسميراسماءحلب27525167

طرطوس-(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 1715ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001تماضرحسنيوسفهديلطرطوس27613898

طرطوس-(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 1630أولىاالنكليزيةعربي سوري2002لورينسليمانغساننغمطرطوس27711889

حلب-(تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 1540ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001كوثرحجارمحمد منارالناحلب27825661

الالذقية-الهندسة الطبية2195أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سماهرمعالمفيدماياالالذقية27917638

الالذقية-الهندسة الطبية2059أولىاالنكليزيةعربي سوري2002زردهعلوشموفقريمحماة28024917

الالذقية-الهندسة الطبية1793ثانيةفرنسيعربي سوري2001الهامحموداسكندرمحمدالالذقية28113869

الالذقية-الهندسة الطبية1779أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مهاالجالدسامرماياالالذقية28220245

الالذقية-الهندسة الطبية1761ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002هيامديبيعربسعيدطرطوس2836785

الالذقية-الهندسة الطبية1708ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002هناءمعروفمنذرصفيهالالذقية28418776

الالذقية-الهندسة الطبية1692أولىاالنكليزيةعربي سوري2002لينازيدانعليرغدطرطوس28512645

الالذقية-الهندسة الطبية1690ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نوفاسعداسدحنينالالذقية28617417

الالذقية-الهندسة الطبية1631ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ميساءاحمدمحمدحالالالذقية28719217

الالذقية-الهندسة الطبية1610أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جنانبركاتعلييزندمشق28818326

الالذقية-الهندسة الطبية1604أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهطوبرصوديفزينبحماة28924934

الالذقية-الهندسة الطبية1594ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002فاطمهابراهيمرفيقآالءالالذقية29016927

الالذقية-الهندسة الطبية1568ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001جوالندهالديوباسدعليالالذقية29111622

الالذقية-الهندسة الطبية1555ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سوسنأسعدمعينجعفرالالذقية29212649

الالذقية-الهندسة الطبية1495ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002بيداءصالحإيادحسنطرطوس2937331

دمشق-الهندسة الطبية1798أولىاالنكليزيةعربي سوري2001منيرهالملحممحمدفاطمهدمشق29439668

دمشق-الهندسة الطبية1741أولىفرنسيعربي سوري2001جهينهالقنطارماهرليالالسويداء2955995

2961E+07دمشق-الهندسة الطبية1728أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نوالكوسايهعمرضحىمصر

دمشق-الهندسة الطبية1714أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عفافصالحعوادهدىدمشق29735954

دمشق-الهندسة الطبية1711أولىاالنكليزيةعربي سوري2001كرمهحسينخلفريمالقنيطرة2987255

دمشق-الهندسة الطبية1673أولىاالنكليزيةعربي سوري2001خزامهعباسأسامهمحمددمشق29919800
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دمشق-الهندسة الطبية1633أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غزهحسينحكمتهديلدمشق30035802

دمشق-الهندسة الطبية1614أولىفرنسيعربي سوري2001زهارالكنجمصطفىبراءةدمشق30134684

دمشق-الهندسة الطبية1580ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نازكالشقاعليمحمددمشق30225357

دمشق-الهندسة الطبية1555ثانيةفرنسيعربي سوري2000فايزهمراحليأحمدمحمدغيثدمشق30326493

دمشق-الهندسة الطبية1543ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002تركيهالعليمحمدغزلريف دمشق30424712

دمشق-الهندسة الطبية1526أولىاالنكليزيةعربي سوري2001حليمهحموداحمدمنذرريف دمشق30515318

دمشق-الهندسة الطبية1501أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مهاعليعليتيماءدمشق30635935

دمشق-الهندسة الطبية1498أولىاالنكليزيةعربي سوري2000منىالصراناحمدرهفالقنيطرة3077358

دمشق-الهندسة الطبية1477ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سالفالعليمثيلعليريف دمشق30817265

حمص-الهندسة الغذائية1765أولىاالنكليزيةعربي سوري2001آمنهحورانيصبحيرغدهحمص30917573

حمص-الهندسة الغذائية1660أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سميرهالملحمرياضبتولحمص31017769

حمص-الهندسة الغذائية1585ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نظيرهعيدهناصرمرححمص31117674

حمص-الهندسة الغذائية1537أولىاالنكليزيةعربي سوري2002آمالاالبراهيممفيدملكحماة31224385

حمص-الهندسة الغذائية1470ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فاديااالبراهيمفيصلرزانحمص31318800

حمص-الهندسة الغذائية1447ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000عفافابراهيموجيهميرايحماة31426291

حمص-الهندسة الكيميائية1872أولىاالنكليزيةعربي سوري2001خولهاسماعيلبديعباسلحماة31516437

حمص-الهندسة الكيميائية1696ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001آنيابراهيمسميرسوسنحمص31621459

حمص-الهندسة الكيميائية1534ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001اسعافعوروعلياملحماة31727034

الالذقية-الهندسة المدنية2048أولىفرنسيعربي سوري2001نسرينمهنامالكايمانالالذقية31819434

الالذقية-الهندسة المدنية1971أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غادهعليفائزروانطرطوس31913418

الالذقية-الهندسة المدنية1922ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002وجيههمحمدمحمدجعفرالالذقية32011247

الالذقية-الهندسة المدنية1864ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عليااسعدنزارريمالالذقية32119176

الالذقية-الهندسة المدنية1747ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002منالعلياحمدغرامالالذقية32215243

الالذقية-الهندسة المدنية1717أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هناءرجبيوشععليالالذقية32310235

الالذقية-الهندسة المدنية1678ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ترياقعيسىرفعاتذو الفقارالالذقية32413200

الالذقية-الهندسة المدنية1649ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002هيامعيسىمعروفزينالالذقية32512653

الالذقية-الهندسة المدنية1638أولىفرنسيعربي سوري2000زينباالسعدمحمدنورمانحماة32625294

الالذقية-الهندسة المدنية1636ثانيةفرنسيعربي سوري2002فوزهابراهيممأمونرناالالذقية32717462

الالذقية-الهندسة المدنية1611أولىفرنسيعربي سوري2002سكيبهبدوركاسرياسمينالالذقية32818276

الالذقية-الهندسة المدنية1565ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000ندىبدورمفيدرهفالالذقية32916626
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الالذقية-الهندسة المدنية1558ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002إيمانغناممصطفىمحمدالالذقية33014764

الالذقية-الهندسة المدنية1536أولىاالنكليزيةعربي سوري2001بثينهحسنفاديحيانالسويداء3314436

الالذقية-الهندسة المدنية1520ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نهالمعالمحمدالمقداددمشق33219411

حلب-الهندسة المدنية1628ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002فوزيهعويدصباحمحمودالحسكة3339369

حلب-الهندسة المدنية1554ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001هدىبرادعيعبد هللاآيةحلب33425500

حلب-الهندسة المدنية1543ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002كفايةكياليمحمد وديعاسراءحلب33526491

حلب-الهندسة المدنية1486أولىاالنكليزيةعربي سوري1998خديجةطهبديعحمزةحلب33621812

حلب-الهندسة المدنية1454ثانيةفرنسيعربي سوري2000هيلدامقرشأحمدشهدحلب33730908

حلب-الهندسة المدنية1448ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999فاطمهعزوعليسدراحلب33832482

حماة-الهندسة المدنية1562ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فدوهشاورديمحمدنورحماة33922743

حماة-الهندسة المدنية1452أولىاالنكليزيةعربي سوري2000رنىفرحهزهيردياناحماة34026838

حمص-الهندسة المدنية2013أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رانيااحمدايادليليانحماة34126420

حمص-الهندسة المدنية1746أولىاالنكليزيةعربي سوري2002غيداءالوسوفسميروعدحماة34226992

حمص-الهندسة المدنية1736ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سمرغانمشعباندياناحمص34322789

حمص-الهندسة المدنية1631ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نجاحعليجهادساراحماة34424104

حمص-الهندسة المدنية1610أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فردوسالمصريياسرعبد هللاحمص34514098

حمص-الهندسة المدنية1594أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هيامسمندرمحمودبشارحمص34613392

حمص-الهندسة المدنية1588ثانيةفرنسيعربي سوري2001روعىضاهرحكماتبشارحمص34710640

حمص-الهندسة المدنية1573أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ريمالحناويفايزصالح الديندمشق34817956

حمص-الهندسة المدنية1553ثانيةفرنسيعربي سوري2002نوالالعباسأحمدحالحمص34920684

حمص-الهندسة المدنية1466أولىاالنكليزيةعربي سوري2002اميرهصالحابراهيمياراحمص35020286

دمشق-الهندسة المدنية1906أولىاالنكليزيةعربي سوري2001راميااحمدعليحيدردمشق35117586

دمشق-الهندسة المدنية1802ثانيةفرنسيعربي سوري2001امنهابراهيممحمداغيدالقنيطرة3525113

دمشق-الهندسة المدنية1800ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ليناقابلمصطفىعبد هللاريف دمشق35319136

دمشق-الهندسة المدنية1756أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عفافعرفهعبد الرحمنخالدريف دمشق35418096

دمشق-الهندسة المدنية1750أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ساميهالياسيناسامهسالفطرطوس35511974

دمشق-الهندسة المدنية1741أولىاالنكليزيةعربي سوري2002وفاءقنصبهيجماريمارحمص35618643

دمشق-الهندسة المدنية1725ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نجاحاألوتانياحمدعالء الديندمشق35725106

دمشق-الهندسة المدنية1712أولىاالنكليزيةعربي سوري2001منالسلطونمقدادديانادمشق35835941

دمشق-الهندسة المدنية1712أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ماجدهغيبورمحمدماريانالقنيطرة3597599
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دمشق-الهندسة المدنية1702أولىفرنسيعربي سوري2000سناءحسكيصهيبرضواندمشق36017076

دمشق-الهندسة المدنية1684ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002سندسالهفلعمارياسردير الزور3616859

دمشق-الهندسة المدنية1680أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ربىديبايمنزينبريف دمشق36228206

دمشق-الهندسة المدنية1646أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ريمالصالحجابربتولدمشق36335934

دمشق-الهندسة المدنية1643ثانيةفرنسيعربي سوري2002سميرهزرزورحسنحمزهدمشق36422078

دمشق-الهندسة المدنية1640ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999مريمالقاسممحمدمحموددمشق36525505

الالذقية-الهندسة المعلوماتية2222أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سمرسلمانقصيزين العابدينطرطوس3665487

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1942أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غادهخيربكيوسفمجدالالذقية36713737

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1762ثانيةفرنسيعربي سوري2001ميحسونزاهيخلدونالالذقية36812575

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1750أولىفرنسيعربي سوري2002فاديةابرصاحمد منيريوسفالالذقية3699870

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1745أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نجودمحمدحسام الدينرهامالالذقية37019980

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1733أولىاالنكليزيةعربي سوري2002عبادهحنطوحسنروساليهحماة37125166

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1713أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مريمدبولابراهيماحمدالالذقية37213146

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1710أولىفرنسيعربي سوري1999سالمحيدرمضرمحمدالالذقية37314766

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1693ثانيةفرنسيعربي سوري2000مدينهعجيبمحمدالغيدقالالذقية37413196

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1669أولىاالنكليزيةعربي سوري2001حياةيوسفسميرجياناالالذقية37520262

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1664أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ندىعيسىابراهيمرهامحماة37626107

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1663أولىاالنكليزيةعربي سوري2002مهاطلحهمحمد سعيدنادرهالالذقية37719701

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1656ثانيةفرنسيعربي سوري2001اعتدالحمودمحسنحنينالالذقية37818563

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1581ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002سميهعبيدمحمد رضاسجودالالذقية37915841

الالذقية-الهندسة المعلوماتية1571ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ليناصبحنزيرنورطرطوس38014341

حلب-الهندسة المعلوماتية1723أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عائشةفريقمحمدبراءةحماة38121158

حلب-الهندسة المعلوماتية1713أولىاالنكليزيةعربي سوري2000وداداالحمدالعلي المنصورمحمدانسحلب38220382

حلب-الهندسة المعلوماتية1676ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ثناءيسينأيمنفاطمةحلب38327030

حلب-الهندسة المعلوماتية1662ثانيةفرنسيعربي سوري2001زكيهصالحهوديعمحمدحلب38420449

حلب-الهندسة المعلوماتية1618أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ربوعهالمحمدجاسماياتالرقة3859847

حلب-الهندسة المعلوماتية1583أولىاالنكليزيةعربي سوري2001أمينةأمينصالحخنساءحلب38631847

حلب-الهندسة المعلوماتية1579أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سكينةصالحعبد الحميداحمدحلب38719369

حلب-الهندسة المعلوماتية1541ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001خدوجاألسوديحيىمريمحلب38829535

حلب-الهندسة المعلوماتية1521ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000فاطمةشحيدةشحادهزينبحلب38929498
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حلب-الهندسة المعلوماتية1444ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000سميرهكشتعاريمصطفىمحمدحلب39016968

حمص-الهندسة المعلوماتية1834ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نيفينابراهيمغسانعليحماة39117127

حمص-الهندسة المعلوماتية1748ثانيةفرنسيعربي سوري2002اميمهقزقعالء الدينيزنحمص39211505

حمص-الهندسة المعلوماتية1741أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فلايرقلعة جيرياضروالحمص39318214

حمص-الهندسة المعلوماتية1681ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002فائزهالمصطفىمحمودغزلحمص39417631

حمص-الهندسة المعلوماتية1675ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حسيبةرسالنخالدمازندمشق39518318

حمص-الهندسة المعلوماتية1646أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هويدةالمحمدحيدرازدشيرحمص39610965

حمص-الهندسة المعلوماتية1640أولىاالنكليزيةعربي سوري2002اتحادشحوداحمدغديرحمص39711327

حمص-الهندسة المعلوماتية1638ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001مهديهالموسىجابرلينحمص39817979

حمص-الهندسة المعلوماتية1596أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ابتسامسفرجاويدايلينحماة39927055

حمص-الهندسة المعلوماتية1592ثانيةفرنسيعربي سوري2001ازدهاراكرمدريدبتولحمص40018444

حمص-الهندسة المعلوماتية1549أولىاالنكليزيةعربي سوري2000حميدهاالحمداحمدمحمد بشارحمص40113083

حمص-الهندسة المعلوماتية1527أولىفرنسيعربي سوري2002ليناعبد هللاعيسىمحمددمشق40220849

حمص-الهندسة المعلوماتية1494ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ميادهمحمودبسامنغمحماة40325756

حمص-الهندسة المعلوماتية1477أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاتنخليلنيروزعالءدمشق40418310

حمص-الهندسة المعلوماتية1475ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ازدهارالقاسمزيادعليحمص40511697

دمشق-الهندسة المعلوماتية2014أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ثناءمرادعثمانايهدمشق40637859

دمشق-الهندسة المعلوماتية1797أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نوالالظاهرمحمدفصيحدمشق40717975

دمشق-الهندسة المعلوماتية1788أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رباحيدرمدينبشارريف دمشق40816123

دمشق-الهندسة المعلوماتية1746ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رنااسماعيلياسرجعفردمشق40922061

دمشق-الهندسة المعلوماتية1744ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002خلودالمعراتيأمجدمحمددمشق41018321

دمشق-الهندسة المعلوماتية1735ثانيةفرنسيفلسطيني سوري2002فاطمةعبدةمحمدثرياريف دمشق41126242

دمشق-الهندسة المعلوماتية1721ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000علياامونهمحمداحمدريف دمشق41215221

دمشق-الهندسة المعلوماتية1713أولىاالنكليزيةعربي سوري2002توفيقهكلزيصالحماهردمشق41319271

دمشق-الهندسة المعلوماتية1693أولىفرنسيعربي سوري2000ميمونهالحجارسميرريماريف دمشق41427458

دمشق-الهندسة المعلوماتية1640ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998سعادجراحعويداحمددمشق41525726

دمشق-الهندسة المعلوماتية1635أولىاالنكليزيةعربي سوري2001زلفهحسنابراهيمعريندمشق41636358

دمشق-الهندسة المعلوماتية1619ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سهامالميمسانيهانيماروشكاالسويداء4176707

دمشق-الهندسة المعلوماتية1615ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميحهضاويمحمد زاهررهامدمشق41835945

دمشق-الهندسة المعلوماتية1611ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رجاءالنعسانيوسفدياناريف دمشق41934909
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دمشق-الهندسة المعلوماتية1587أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رنارجبعليامجددمشق42018296

حماة-السلمية/ الهندسة المعمارية 1574ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ريمصيومعليرهفحماة42127158

حلب-الهندسة المعمارية1499أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نداءشرقاحمدوالءحلب42228653

حمص-الهندسة المعمارية1647ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ندىرمضانحسنماياحمص42317993

حلب-علم المواد الهندسية1368ثانيةفرنسيعربي سوري2002عائشةالياسينحسنمحمدحلب42417207

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت2116ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002صباحجمعهموسىعمرطرطوس4258184

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1768أولىاالنكليزيةعربي سوري2001علياابراهيمعديمضرحمص42613646

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1707أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جومانهالصالحصالحزينهحماة42727109

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1609أولىفرنسيعربي سوري2000صباححسينمحمدقاسمحمص42814529

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1507ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000خديجهسليمياسرلمكحمص42910314

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1502أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سناءالعليسليمانشهزنانحمص43019453

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1495أولىفرنسيعربي سوري2001نادياالسقرعليبتولحمص43122167

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1795أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نعمهعليقاسمرهفدرعا43216263

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1725أولىاالنكليزيةعربي سوري2000داللابو حوىسالمهاجردمشق43339309

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1614أولىاالنكليزيةعربي سوري2002ميرناالمعلولياشرفروبيرريف دمشق43418168

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1581ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001زبيدهبكورمحمدتاالريف دمشق43523079

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1510أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ليلىناصرزهيرعيسىريف دمشق43618456

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1482أولىاالنكليزيةعربي سوري1999حنانمسلممصطفىعماد الديندمشق43723550

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت1467ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سوسندليقاناحمداريجريف دمشق43823620

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1743ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002سكينهمحمدابراهيمسالمحماة43926289

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1738ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رجاءمحمدمدينلينالالذقية44020088

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1711أولىفرنسيعربي سوري2000وجيههديبسميرنوارالالذقية44112352

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1681ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000هاللهشقرهعبد اللطيفزينهالالذقية44218951

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1662ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ابتهاليوسفعليغنوهالالذقية44319121

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1574أولىاالنكليزيةعربي سوري2002تقيهعبد الوهابمحمدنوالالالذقية44418400

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1568ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000عواطفهيفامنذرإيهابالالذقية44512442

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1559ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سهيلهسليمانقيسغنىالالذقية44621100

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1503أولىفرنسيعربي سوري2001اميرهاحمدآصفملكطرطوس44712895

الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات1442ثانيةفرنسيعربي سوري2001نبالحمدانبساملجينحماة44824868

حلب-هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية1979أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سهىسلمونايادطارقحماة44916461
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حلب-هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية1731ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000عائشهعرابييوسفعدنانحلب45015842

حمص-هندسة التحكم اآللي والحواسيب1579أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ليندااسماعيلوائلايادحمص45110174

الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج1809ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهوهبحسنزينبالالذقية45218949

دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة1729أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اسعافطويشهعليهاللدمشق45321082

دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة1530أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سهامرمضانمحمدعليدمشق45418314

دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة1511ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999رويدهمياسة الشهير بالمغيرمحموداحمددمشق45522905

دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة1441أولىفرنسيعربي سوري2000آمنةالعيسىوليدعالالقنيطرة4566946

الالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية1917أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رقيهمنصورعليسليمانالالذقية45712669

الالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية1754أولىفرنسيعربي سوري2001هالهمحمدنظيرقسورحماة45816047

حمص-هندسة الطاقة الكهربائية1706أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فدوىالسليماحمدحمزهحمص45910215

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية1509ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهعلوشزهيررهامريف دمشق46027627

الالذقية-هندسة القوى الميكانيكية2011ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001مريممعروفحارسبتولالالذقية46118942

الالذقية-هندسة الميكاترونيك1652ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002خديجهتجورحسنحافظحماة46216316

دمشق-هندسة الميكانيك العام1965ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ابتسامبدرانجمالحسنطرطوس4638074

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2128أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مركزانمحمدسلمانرهامطرطوس46414060

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2059أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهباللمحمديوسفطرطوس4656490

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1911أولىاالنكليزيةعربي سوري2001يونااسبرنزارسعيدطرطوس4668259

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1745ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سوسنالحلوهحكمتاسماءطرطوس46711188

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1692أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اوسامامحمدنبيلكنداطرطوس46811913

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1657ثانيةفرنسيعربي سوري2001نجوىمصطفىمصطفىنسرينطرطوس46913672

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1650ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حنانالعليمحي الدينايمانطرطوس47010973

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1634أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نسرينخليلهاشمساليطرطوس47114222

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1619ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ثراءحمودسهيلاروىحماة47226071

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1586ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نزههيوسفهاشمعليطرطوس4735960

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1558أولىاالنكليزيةعربي سوري2002دارينابراهيميوسفحسامطرطوس4745617

طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1499ثانيةفرنسيعربي سوري2001املحسنحسينسوسنطرطوس47510453
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حلب-هندسة صناعية1507ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001شذىكرديعصامسعدحلب47616413

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام ابراهيم
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