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تجارة القنيطرة-االقتصــــاد68.11أولىفرنسيعربي سوري1989فاتنةالبيرقدارمحمدلمادمشق16460
تجارة القنيطرة-االقتصــــاد66.93أولىاالنكليزيةفلسطيني سوري2001تفاحةالدامسحسيننورريف دمشق21131
تجارة القنيطرة-االقتصــــاد60.36أولىاالنكليزيةعربي سوري1998امينهحمادهاحمدمحمودريف دمشق3508
تجارة الالذقية-االقتصــــاد69.52ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نعمتبلطةعيسىعمراندمشق4261
تجارة الالذقية-االقتصــــاد59.59ثانيةفرنسيعربي سوري1999اسعافالملطةأحمدسميرةالالذقية5954
تجارة الالذقية-االقتصــــاد54.73أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سميحهظاظاعلينوردمشق65878
تجارة حلب-االقتصــــاد79.59أولىاالنكليزيةعربي سوري2001صبيحةشيخ درويشعبد العزيزآالءحلب71403
تجارة حلب-االقتصــــاد78.82أولىاالنكليزيةعربي سوري2000خديجةالمطلقأحمدسميةحلب81445
تجارة حلب-االقتصــــاد73.84أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مهىشوامحمدنورحلب91485

تجارة حلب-االقتصــــاد73.68أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هدىتلتلوعبدومهنددمشق1063
تجارة حلب-االقتصــــاد66.05ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001كفاءشيحانأحمد مالكيوسفريف دمشق11295
تجارة حلب-االقتصــــاد64.55أولىاالنكليزيةعربي سوري1997امينهحماده االحمدحمودعبد هللاحلب1291
تجارة حلب-االقتصــــاد59.16ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002فاتنحريتانيمحمد سليمحسامحلب1355
تجارة حمص-االقتصــــاد55.93أولىاالنكليزيةعربي سوري1998سميرهديوبسميرأحمدحمص14406
تجارة حمص-االقتصــــاد54.05أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رلىمصطفىمحمدجلنارحماة153176
تجارة طرطوس-االقتصــــاد61.57ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ابتسامعليسليمانبشارطرطوس1666
زراعيةالالذقية-الزراعة87.86أولىفرنسيعربي سوري2002مفيدة عيسىعبدالرحمنحسنراماالالذقية17652
زراعيةالالذقية-الزراعة69.41ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000وضحه خازماسماعيلتيسيرنغمالالذقية18710
زراعيةحمص-الزراعة75.41أولىاالنكليزيةعربي سوري1994جميلهضاهرسيف الدينرقيهحمص19208
زراعيةحمص-الزراعة71.34ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000رفاهالفريغسانسوارحمص20212
زراعيةحمص-الزراعة61.02ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001مجيدهابراهيمفيصلختامطرطوس21546
(فندقي مطبخ)سياحةطرطوس-الســـــــياحة88.34ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000غزوةداؤودباسمميسطرطوس22535
البيطرةحماة-الطب البيطري58.22ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000غصون ادريستقالعليوسامحماة231027
التقنيات الكهربائيةالالذقية-(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 80.3ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999صباحطحانمروانمصطفىالالذقية24972
التقنيات الكهربائيةالالذقية-(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 67.02ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميهعيسىتوفيقنبالطرطوس25925
التقنيات الكهربائيةالالذقية-(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 63.63أولىفرنسيعربي سوري2000وجيدهعباساسعدجعفرالالذقية261271
التقنيات الكهربائيةالالذقية-(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 59.58أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غادهصقرنضالعليالالذقية271142
التقنيات الكهربائيةالالذقية-(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 52.6أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاتنقطانمحمد سعيداسالمحلب28602
التبريد والتكييفالالذقية-(تدفئة والتكييف والتبريد )الكلية التطبيقية 63.77ثانيةفرنسيعربي سوري2002سميعهالسوسيمحمدحسينالالذقية291641
صيانة األجهزة الطبيةالالذقية-(تقانات األجهزة الطبية )الكلية التطبيقية 94.37أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهالعاصيسميرماياالالذقية303002
صيانة األجهزة الطبيةالالذقية-(تقانات األجهزة الطبية )الكلية التطبيقية 77.26ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نبيههالدبليزنوفلعالالالذقية312998
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 71.84ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حنانخليلمنذراليسارالالذقية32292
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 53.86أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جهينهحصارأحمداليمامةحماة33517
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 78.07ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ريمضاحينور الدينليليانطرطوس34320
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 77.42ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001اسمهانسمرهابراهيمسليمانالالذقية3595
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 74.79أولىاالنكليزيةعربي سوري2001يسرهحسونماجدآيةطرطوس36337
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 74.05ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ميساءحسنيعربغديرالالذقية3746
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 73.7ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ثناءمعالاحمدآيهالالذقية38328
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 72.3أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ايمانعثمانمصطفىمجدطرطوس3960
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 72.09أولىاالنكليزيةعربي سوري2001غادةمنصورميسرحنانالالذقية40298
تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 67.98أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ميساءشاكرنزارريماطرطوس41361
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تقنيات الحاسوبالالذقية-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 63.09ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ساميهفرجفائقأدمطرطوس4289
تقنيات الحاسوبحماة-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 53.21أولىاالنكليزيةعربي سوري2002كوثرعثمانعيسىخليلحماة43219
تقنيات الحاسوبحماة-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 50.16أولىاالنكليزيةعربي سوري1999فضيلهالسالممحمدخالددير الزور4436
تقنيات الحاسوبحمص-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 83.42أولىاالنكليزيةعربي سوري2000هيامقبالنمطيعمحمد نورحمص45107
تقنيات الحاسوبحمص-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 76.95أولىاالنكليزيةعربي سوري2002ناهدشرارهحبيبرنيمحماة46538
تقنيات الحاسوبحمص-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 65.6أولىاالنكليزيةعربي سوري2000خديجهبدورمحمدماياحمص47437
تقنيات الحاسوبحمص-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 62.67أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سعادعليمحمدخزامهحماة48536
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 85.3أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نسيبهرفاعي الشاهينعبد الرحمنمحمددمشق49334
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 85.09ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002جومانهرشيد الشعرانيرائدهدىالسويداء50173
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 81.4أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هناءسريهسميحكنازالقنيطرة51228
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 81.37أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اميرهالشديديوليدجواهردمشق52805
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 74.12أولىاالنكليزيةعربي سوري2000فاطمهالشيخ حسينعبد الرحمنريمدمشق53814
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 69.26ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سلوىالخوريسامرايفاندمشق5430
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 68.35أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جميلهزهرامحمودريمدمشق55840
تقنيات الحاسوبدمشق-(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 65.02أولىاالنكليزيةعربي سوري2002أمينهالكرديباسمفاطمهريف دمشق56168
التقنيات الكهربائيةدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 71.72ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حمدهالحلقيزيادمعاذدرعا57550
التقنيات االلكترونيةدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 71.56أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نوفهعانيمخلفمحمد مهديدمشق581283
التقنيات الكهربائيةدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 67.84ثانيةفرنسيعربي سوري2001ودادنصرصالحإيادالسويداء59481
ميكانيك وكهرباء المركباتدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 65.98أولىاالنكليزيةعربي سوري2001كوثريوسفياسينيوسفحماة602452

التصنيع الميكانيكيدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 64.37أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نهلهموشليمحي الدينمحمددرعا61996
التقنيات االلكترونيةدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 58.77أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رانيانشواتيمحمد نبيلغيثدمشق621257
التقنيات الكهربائيةدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 58.53أولىفرنسيعربي سوري1999جانيتقسومنوفلرغدحمص631844
التقنيات االلكترونيةدمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 57.37ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رفيقهرحالسليمانمؤيدريف دمشق64331
اللحام وتشكيل المعادنالالذقية-(التصنيع الميكانيكي)الكلية التطبيقية58.6أولىفرنسيعربي سوري2000حميدهالعيسى البركاويابراهيمصدامحمص652845
اللحام وتشكيل المعادنالالذقية-(التصنيع الميكانيكي)الكلية التطبيقية53.74أولىاالنكليزيةعربي سوري2001يسيرهيوسفوائلامجدالالذقية662552
(خياطة المالبس)نسوية دمشق-المعهد التقاني للصناعات النسيجية57.19ثانيةفرنسيعربي سوري2002ميساءالرمضانايمنترانيمحماة67459
تجارة دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق66.95أولىاالنكليزيةعربي سوري1996نادياابراهيمياسرعفراءدمشق685845
تجارة دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق56.93أولىاالنكليزيةعربي سوري2001منااآلغاعليحنانريف دمشق691252
تجارة دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق49.41أولىاالنكليزيةعربي سوري1997نجاحكنجوابراهيمعبدودير الزور7025
تجارة دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق48.82أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمةقمرشاهينبثينةريف دمشق711250
تقنيات الحاسوبحمص-المعهد التقاني للحاسوب52.56أولىاالنكليزيةعربي سوري2001أحالمعوضبسامغديرحمص72172
تقنيات الحاسوبدمشق-المعهد التقاني للحاسوب76.21أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هنوداسماعيلعليمحمددمشق739
تقنيات الحاسوبدمشق-المعهد التقاني للحاسوب64.47أولىاالنكليزيةعربي سوري2001حياهجعفرمحمدجعفردرعا7461
تقنيات الحاسوبدمشق-المعهد التقاني للحاسوب58.3أولىاالنكليزيةعربي سوري2000تغريدربابعليمقدادريف دمشق7592
زراعيةالالذقية-المعهد التقاني للزراعات المتوسطة59.93ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002مواهب احمدزيدانموسىابراهيمطرطوس76568
(خياطة المالبس)نسوية حلب-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية78.86أولىفرنسيعربي سوري2002جمانهالعليسهيلألينطرطوس77131
التقنيات الكهربائيةحمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية70.49أولىفرنسيعربي سوري2001كارولينعيسىحيدرصباحمص781834
اآلليات والمعدات الزراعيةحمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية63.63أولىفرنسيعربي سوري2001عواطفالخضوراحمدحيدرحمص792711

ميكانيك وكهرباء المركباتحمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية60.65أولىفرنسيعربي سوري2001سهيالالمحمدايمنمحمدحمص802445

التقنيات الكهربائيةحمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية59.95أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جميلهالعليعليمحسنحماة811390
ميكانيك وكهرباء المركباتحمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية59.91أولىفرنسيعربي سوري2001وجيهااسماعيلجابرمحسنالالذقية822122
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البيطرةحماة-المعهد التقاني للطب البيطري54.04أولىاالنكليزيةعربي سوري2001دريةنور الدينمحمد جمعةباللدمشق83859
تجارة الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية71.43أولىاالنكليزيةعربي سوري2000لمياالوردمنيرثناءالالذقية84820
تجارة دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية84.61ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000وفاءجميلزيادعامرريف دمشق8532
التقنيات االلكترونيةالالذقية-المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك78.79أولىاالنكليزيةعربي سوري2001آسيااسعدبسامهديلالالذقية86754
التقنيات االلكترونيةالالذقية-المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك71.95ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ندىحسانعزتبسامالالذقية87514
(تعليم مزدوج)التصنيع الميكانيكي دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية58.05أولىفرنسيعربي سوري1999نجيحهديبوعليصافيدمشق885853

تقنيات الحاسوبحلب-الهندسة المعلوماتية91.88أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رانيهالشيخومصطفىرهامحمص89369
تقنيات الحاسوبحلب-الهندسة المعلوماتية77.49ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002عالالحاج حسنمحمدشهدحمص90344
تقنيات الحاسوبحلب-الهندسة المعلوماتية67.88أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ميسونسرورفيصلأنسدمشق9127
تقنيات الحاسوبحلب-الهندسة المعلوماتية61.4ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999غادهالحفيانعبد الكريمسنانحماة92268
ميكانيك وكهرباء المركباتالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية77.21أولىفرنسيعربي سوري2001حياةشدودحسنحازمطرطوس931874

ميكانيك وكهرباء المركباتالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية76.07ثانيةفرنسيعربي سوري1999سميرهبسيسينيعبد الغنيمقدادالالذقية942088

ميكانيك وكهرباء المركباتالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية70.49أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هناءبركاتعليحسنالالذقية951908

ميكانيك وكهرباء المركباتالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية64.14أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اميمهسلمانآصفعليالالذقية962009

ميكانيك وكهرباء المركباتالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية62.72ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سلمىخيربكاحمدعليالالذقية971917

ميكانيك وكهرباء المركباتالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية56.42ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000اميرهحبيبوعديامنالالذقية982200

اآلليات والمعدات الزراعيةالالذقية-(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية52.23أولىاالنكليزيةعربي سوري2000هندعيسىساميفارسطرطوس992116

التقنيات الكهربائيةطرطوس-(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 77.02أولىاالنكليزيةعربي سوري2002لينهاحمداحمدعليطرطوس1001068
التقنيات الكهربائيةطرطوس-(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 69.91أولىاالنكليزيةعربي سوري2002احالمحسنعدنانعامرطرطوس1011008
التدفئة والتمديداتطرطوس-(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 62.88أولىاالنكليزيةعربي سوري2000مروه الصوافاالبراهيمخليلعبد الرحيمحماة1021996
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية82.3ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حلومحسنبسامعليطرطوس10316
التقنيات االلكترونيةطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية80.67أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سناءزاهرداودعليالالذقية104526
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية80.6ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سلمىالخضرمحمد تقي الدينخليلحماة105220
التقنيات الكهربائيةطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية80.16أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ودادسلومعليزين العابدينطرطوس106973
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية80.09ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نوالصالحعزيزروزانطرطوس107388
التقنيات االلكترونيةطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية78.14أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سالفهاحمدايمنحسامطرطوس108467
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية73.84أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فدوىعليغسانماياطرطوس109350
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية69.23ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002فاطمهالديوبديبهانيحماة110295
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية66.93أولىاالنكليزيةعربي سوري2001تمرهمحمودرفعتوفاءطرطوس111333
تقنيات الحاسوبطرطوس-(هندسة األتمة الصناعية)كلية الهندسة التقنية63.84أولىاالنكليزيةعربي سوري2001أملمنصورمنصورأليسطرطوس112335
ميكانيك وكهرباء المركباتطرطوس-(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية61.47ثانيةفرنسيعربي سوري2001ليناغازيغازيمالذطرطوس1131920

زراعيةحلب-مدرسة التمريض69.55أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اميهسري الدينرياضمروهالسويداء114171
ميكانيك المركباتحلب-هندسة اآلالت الزراعية60.42أولىاالنكليزيةعربي سوري1998خلفةالمحمدأحمدعبد الرحمنحماة1152687
االتصاالتحمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت71.67أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سحراليوسفعماد الدينمحمد فاضلحمص116868
االتصاالتحمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت64.21ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهاالبراهيمحسينميحمص117918
التقنيات االلكترونيةدمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت62.07أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اباءصالحباسللؤيدمشق1181259
(تعليم مزدوج)التصنيع الميكانيكي حلب-هندسة اإلنتاج82.77أولىاالنكليزيةعربي سوري2002عائشةخطيبعبد هللاعبد القادرحلب1191175

التقنيات االلكترونيةالالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات75.51أولىاالنكليزيةعربي سوري2001منارعبودمحمودعليحماة120759
التقنيات االلكترونيةالالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات75.26أولىاالنكليزيةعربي سوري2000رحابحموديبسامايوبالالذقية121428
االتصاالتحلب-هندسة االتصاالت69.79ثانيةفرنسيعربي سوري2001حوريةبركاتمصطفىجمالحلب122482
التقنيات الكهربائيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية79.44أولىاالنكليزيةعربي سوري2002ابتسام إسماعيلإبراهيمغياثياراالالذقية1231442
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التقنيات الكهربائيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية77.37أولىفرنسيعربي سوري2001سماهرتنزكليبديعجعفرالالذقية1241208
التقنيات الكهربائيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية72.65ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نادياسليمانمحمودالراطرطوس1251304
التقنيات الكهربائيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية71.58أولىفرنسيعربي سوري2001رئيفهديبهعليحمزهالالذقية1261259
مهن نفطية كهرباء صناعيةحمص-هندسة الطاقة الكهربائية87.12أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اميرهتركيهمالكابراهيمحمص1272

مهن نفطية كهرباء صناعيةحمص-هندسة الطاقة الكهربائية63.86ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998فضهالخضر الحسنعليابراهيمحمص128110

التقنيات الكهربائيةدمشق-هندسة الطاقة الكهربائية67.93أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رويدهابراهيمنبيهسميردمشق1292414
التقنيات الكهربائيةدمشق-هندسة الطاقة الكهربائية61.65ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهعلييوسفيوشعدمشق1302421
التبريد والتكييفالالذقية-هندسة القوى الميكانيكية74.14ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000روضهآجخالدجميلالالذقية1311538
الميكاترونيكسالالذقية-هندسة الميكاترونيك67.07أولىاالنكليزيةعربي سوري2001دعدسليمانأيمناحمدطرطوس132715

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام ابراهيم
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