
2018-2017 الدراسي للعام المهنية الثانويات في الشهداء ذوي لمفاضلة االسمية النتائج السورية العربية الجمهورية    

العالي التعليم وزارة     

الجنسيةالميالداالمالثالثي االسمالمهنةالمحافظةاالكتتابالتسلسل

 لغة

التفاضل

 دورة

التفاضل

 معدل

التفاضل

عالمة

بها المقبول الرغبةاللغة 

دمشق (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية82.9597.67الثانيةفرنسيسوري عربي1999غادهرميح رياض انسالحاسوب تقنياتدمشق1554

دمشق (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية75.9386.33األولىانكليزيسوري عربي1999غازيهالقطيش فواز محمدالحاسوب تقنياتالقنيطرة237

دمشق (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية69.347األولىانكليزيسوري عربي1999األحمد سهراالحمد سمير عليالحاسوب تقنياتدمشق3274

دمشق (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية64.3340األولىانكليزيسوري عربي1998نبيلهشقره أبو عصام ماهرالحاسوب تقنياتدمشق416

حماة (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية63.7954األولىانكليزيسوري عربي1999سحرالمعروف عيسى يوسفالحاسوب تقنياتحماة5217

الالذقية (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية83.2385األولىانكليزيسوري عربي1999عبلهحيدر محسن جعفرالحاسوب تقنياتالالذقية629

الالذقية (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية82.4787.33األولىانكليزيسوري عربي2000لوديعديرة رامي ذوالهمةالحاسوب تقنياتالالذقية736

الالذقية (حاسوب تقنيات) التطبيقية الكلية69.2883.67األولىفرنسيسوري عربي1997جهينهمهنا يوسف عليالحاسوب تقنياتالالذقية8282

دمشق (ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية81.0286.67الثانيةفرنسيسوري عربي1997اسماءقوادري نزار عمرالكهربائية التقنياتدمشق93278

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية93.5683.33األولىانكليزيسوري عربي1999ازدهارطويل هيثم عليالحاسوب تقنياتالالذقية1076

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية86.461.33األولىفرنسيسوري عربي1999حسنهمحمود السالم عبد حسنااللكترونية التقنياتالالذقية11630

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية79.442.67األولىانكليزيسوري عربي1997موهياروجيه محمد همسةالحاسوب تقنياتالالذقية12301

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية78.671.33األولىانكليزيسوري عربي1999عفافاحمد قيس كميلياااللكترونية التقنياتالالذقية13742

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية77.1467.33األولىانكليزيسوري عربي1999هياماحمد عدنان عليالحاسوب تقنياتالالذقية148

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية76.4962األولىانكليزيسوري عربي1999فاطمةغنام أحمد مرامااللكترونية التقنياتالالذقية15723

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية75.7272.33األولىانكليزيسوري عربي1999زينهعبده فيصل يزنااللكترونية التقنياتالالذقية16460

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية71.1449األولىانكليزيسوري عربي1998سحرحسن منصور محمدااللكترونية التقنياتالالذقية17511

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية70.9861.33األولىفرنسيسوري عربي1996نجوىمعال سمير بشارااللكترونية التقنياتحمص18663

الالذقية (االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية70.5655.33األولىانكليزيسوري عربي1997ابتسامعلي الحميد عبد عبيراالتصاالتطرطوس19473

حماة (المدن و الصناعية للمنشآت الكهربائية التغذية) التطبيقية الكلية56.6349.67األولىانكليزيسوري عربي2000كافيهالهميش السالم عبد الرحمن عبدالكهربائية التقنياتحماة201061

الالذقية (المركبات ميكانيك) التطبيقية الكلية80.4785األولىانكليزيسوري عربي1997حنانموسى عيسى عليالمركبات ميكانيكالالذقية211891

الالذقية (المركبات ميكانيك) التطبيقية الكلية73.9878.67األولىفرنسيسوري عربي1998ربيحهاسماعيل محمد احمدالمركبات ميكانيكالالذقية222071

الالذقية (المركبات ميكانيك) التطبيقية الكلية71.4940األولىفرنسيسوري عربي1999عائدهدرويش غسان محمدالمركبات ميكانيكالالذقية231999

الالذقية (المركبات ميكانيك) التطبيقية الكلية68.8671األولىفرنسيسوري عربي1998رابياعبود علي ميثمالمركبات ميكانيكالالذقية242027
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الالذقية (المركبات ميكانيك) التطبيقية الكلية66.8457.33األولىفرنسيسوري عربي1997اليدهبدران فهد كرمالمركبات ميكانيكالالذقية251948

الالذقية (المركبات ميكانيك) التطبيقية الكلية65.2663.67األولىفرنسيسوري عربي1998منىشريقي علي حسنالمركبات ميكانيكالالذقية261941

حلب (البيئية الهندسة تقانات) التقنية الهندسة كلية83.3780.67األولىانكليزيسوري عربي1999هناءقالع ابراهيم أحمدالكهربائية التقنياتحلب27795

حلب (البيئية الهندسة تقانات) التقنية الهندسة كلية76.1457الثانيةانكليزيسوري عربي1997فريدةجنيد حاجي محمد الدين عالءااللكترونية التقنياتحلب28361

حلب األغذية تكنولوجيا- التقنية الهندسة كلية64.642الثانيةانكليزيسوري عربي1998فاتنحريتاني سليم محمد محمدوالتكييف التبريدحلب29939

حلب األغذية تكنولوجيا- التقنية الهندسة كلية61.0546.33األولىانكليزيسوري عربي2000رنادم ده محمد ربيعالميكانيكي التصنيعحلب301385

طرطوس311418

 وتشكيل اللحام

طرطوس واآلليات المعدات هندسة- التقنية الهندسة كلية69.8840األولىانكليزيسوري عربي1999رجاءحمود ناظم بشارالمعادن

طرطوس321453

 وتشكيل اللحام

طرطوس واآلليات المعدات هندسة- التقنية الهندسة كلية68.5343.33الثانيةانكليزيسوري عربي1998يمنىنده يوسف حسامالمعادن

طرطوس واآلليات المعدات هندسة- التقنية الهندسة كلية67.1472.33الثانيةفرنسيسوري عربي1998نوالاسعد الكريم عبد غيثالمركبات ميكانيكطرطوس331286

طرطوس واآلليات المعدات هندسة- التقنية الهندسة كلية67.0948األولىانكليزيسوري عربي1999املايوب نضال ابراهيمالمركبات ميكانيكالالذقية341789

طرطوس واآلليات المعدات هندسة- التقنية الهندسة كلية66.4256الثانيةانكليزيسوري عربي1999جميلهالحسين حافظ موسىالميكانيكي التصنيعطرطوس351607

طرطوس واآلليات المعدات هندسة- التقنية الهندسة كلية63.9349.67األولىانكليزيسوري عربي1998مريمخلوف رمضان عباسالمركبات ميكانيكحمص361843

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية84.9883.67األولىانكليزيسوري عربي1999وجيههداود حسن مريمالحاسوب تقنياتطرطوس37237

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية83.3573.67الثانيةانكليزيسوري عربي1999حسناسليمان طالل زينبااللكترونية التقنياتطرطوس38396

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية81.3399.67األولىانكليزيسوري عربي1999منيرهديوب محمد محمودالحاسوب تقنياتحمص39141

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية74.8172.33األولىفرنسيسوري عربي1998سهامعلي محمود جعفرالميكاترونيكسالالذقية40956

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية72.8155.67األولىفرنسيسوري عربي1999نبيلهفرحه اصف مجدااللكترونية التقنياتالالذقية41616

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية72.2360األولىفرنسيسوري عربي1999جميلهفياض محمد حنانالكهربائية التقنياتحمص421447

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية70.8658.33األولىانكليزيسوري عربي1997شادياخضور علي ماهرالحاسوب تقنياتطرطوس4356

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية69.8483.33الثانيةفرنسيسوري عربي2000ليلىمحمد هاشم يامنالحاسوب تقنياتطرطوس44165

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية69.8161األولىانكليزيسوري عربي1997وجيههداود حسن عليالحاسوب تقنياتطرطوس4547

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية68.4982.67األولىفرنسيسوري عربي1999نجاحرستم محمد سمرالحاسوب تقنياتحمص46540

طرطوس الصناعية األتمتة هندسة- التقنية الهندسة كلية63.3748.33الثانيةانكليزيسوري عربي1999فاتنعيسى احمد فتىالحاسوب تقنياتطرطوس4754

طرطوس الزراعية المكننة- التقنية الهندسة كلية66.370.33األولىانكليزيسوري عربي1999هيامالعتيري اسكندر محمدالمركبات ميكانيكالالذقية481887
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الالذقية492424

 وتشكيل اللحام

الالذقية الميكانيكي التصنيع-  التطبيقية الكلية69.3362.67الثانيةفرنسيسوري عربي1999بسيطهالجردي نزار عليالمعادن

الحاسوب تقنياتالزور دير5052

 المصطفى الكريم عبد أحمد

حلب المعلوماتية الهندسة كلية81.9591.67األولىفرنسيسوري عربي1999كفاءالبشر

حمص المعلوماتية الهندسة كلية91.7494.67األولىانكليزيسوري عربي1998منىالحالق محمود خالد محمدالحاسوب تقنياتدمشق5159

حمص المعلوماتية الهندسة كلية84.1695الثانيةانكليزيسوري عربي2000ميادهشماس حليم ظاللالحاسوب تقنياتحمص52214

االلكترونية التقنياتدمشق531721

 الزيبق نذير محمد القادر عبد

69.5351.67األولىانكليزيسوري عربي1996فاطمهبالحموي الشهير

 اإللكترونيات هندسة قسم )والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (واالتصاالت

81.4281.67الثانيةانكليزيسوري عربي2000نوالالمحمود رجب ليثاالتصاالتحمص54804

 اإللكترونيات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص (واالتصاالت

79.9149األولىانكليزيسوري عربي2000نهلهاليوسف علي حسيناالتصاالتحمص55779

 اإللكترونيات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص (واالتصاالت

73.8853.67األولىانكليزيسوري عربي2000حياتخرما آصف أمجداالتصاالتحمص56772

 اإللكترونيات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص (واالتصاالت

71.2156األولىانكليزيسوري عربي1999سميرهالعوجه طالل ميرنااالتصاالتحمص57835

 اإللكترونيات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص (واالتصاالت

طرطوس واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا هندسة كلية68.4782.33الثانيةفرنسيسوري عربي1998اليدااحمد احمد حيدراالتصاالتطرطوس58428

74.9344األولىانكليزيسوري عربي1998املالعالوي اسامه بثينهالكهربائية التقنياتدمشق593502

 (الكهربائية الطاقة هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق

72.9383.33الثانيةانكليزيسوري عربي1999غانديحسن محمد عليالكهربائية التقنياتطرطوس60680

 (الكهربائية الطاقة هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص

74.4266.67الثانيةانكليزيسوري عربي1998اميرهحبيب وعد يزنالكهربائية التقنياتالالذقية611065

 الكهربائية الطاقة هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية (

72.9365.67الثانيةانكليزيسوري عربي1999ليبياصبيحه ابراهيم حسينالكهربائية التقنياتالالذقية621093

 الكهربائية الطاقة هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية (

72.3592.33األولىفرنسيسوري عربي1999سيطهسبا عدنان هالالكهربائية التقنياتالالذقية631487

 الكهربائية الطاقة هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية (

60.2640األولىفرنسيسوري عربي1996فردوسجوريه حسين حسنالكهربائية التقنياتالالذقية641290

 الكهربائية الطاقة هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية (

حلب651292

 وتشكيل اللحام

حلب ( الميكانيكية الطاقة هندسة قسم ) الميكانيكية الهندسة كلية70.1940األولىانكليزيسوري عربي1999صباحديبان الكافي عبد احمدالمعادن

64.2669األولىفرنسيسوري عربي1998آمنةالدين شمس محمد حيدر عليالكهربائية التقنياتحلب66861

 (الكهربائية القيادة هندسة قسم) واإللكترونية الكهربائية الهندسة كلية

حلب

90.7266األولىانكليزيسوري عربي2000سوزانلولك محمود يمانااللكترونية التقنياتالالذقية67417

 النظم هندسة  قسم )واإللكترونية الكهربائية الهندسة كلية

حلب (اإللكترونية

77.4980.67األولىفرنسيسوري عربي1997أملالعمر طه أحمد المركبات ميكانيكدمشق ريف681021

 واآلليات السيارات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (الثقيلة

دمشق694597

 والكترون كهرباء

76.667األولىانكليزيسوري عربي1999فاطمةموسى عادل محمدالمركبات

 واآلليات السيارات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (الثقيلة
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65.4949.67األولىانكليزيسوري عربي1997شفيقهصبح اسعد عليالمركبات ميكانيكحماة701780

 واآلليات السيارات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (الثقيلة

62.2140.67األولىانكليزيسوري عربي1999وصفيةالروبة بسام مكرم محمودالمركبات ميكانيكدمشق713891

 واآلليات السيارات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (الثقيلة

60.9840األولىانكليزيسوري عربي1997نهىيوسف سامر معاذالمركبات ميكانيكدمشق723848

 واآلليات السيارات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (الثقيلة

60.2846.33األولىفرنسيسوري عربي1998سحرعوده نعيم حيدرهالمركبات ميكانيكدمشق734208

 واآلليات السيارات هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

دمشق (الثقيلة

طرطوس741444

 وتشكيل اللحام

79.2858األولىانكليزيسوري عربي1998احالمسليمان معال الحميد عبدالمعادن

 (واإلنتاج التصميم هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية

حمص752142

 وتشكيل اللحام

65.9353.33األولىفرنسيسوري عربي1997وسيلهالجوراني محمد نديمالمعادن

 (واإلنتاج التصميم هندسة قسم) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص

حلب761425

 الميكانيكي التصنيع

حلب (اإلنتاج هندسة قسم ) الميكانيكية الهندسة كلية84.5140.67الثانيةانكليزيسوري عربي1997سلوىحباش عبدالباسط محمود(مزدوج تعليم)

69.1474.33األولىفرنسيسوري عربي1997عبدو سميرهالمنصور محمد عليوالتكييف التبريدحماة771436

 الميكانيكية القوى هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية (

65.1452.67األولىانكليزيسوري عربي1998نظامهللا العبد ابراهيم احمدوالتمديدات التدفئةحمص781681

 الميكانيكية القوى هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

حمص (

86.0966.33األولىانكليزيسوري عربي2000انتصارصقر ايمن محمدالميكاترونيكسالالذقية79933

 ( الميكاترونيك هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية

76.2853.67األولىانكليزيسوري عربي1999ثروتعزيز اكرم جعفرالميكاترونيكسالالذقية80939

 ( الميكاترونيك هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية

7660.67األولىانكليزيسوري عربي1998مياسهمحمود رفعت مرحالميكاترونيكسالالذقية81974

 ( الميكاترونيك هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية

69.9540األولىانكليزيسوري عربي2000اكتمالحبيب علي بسامالميكاترونيكسطرطوس82496

 ( الميكاترونيك هندسة قسم  ) والكهربائية الميكانيكية الهندسة كلية

الالذقية

يوسف الدين نور عالزراعيةطرطوس83524

 فاطمه

الالذقية الزراعة كلية81.8680األولىفرنسيسوري عربي1999خضور

الالذقية الزراعة كلية77.7572.5األولىفرنسيسوري عربي1998شحاده سميعهدواي محمد ريمزراعيةالالذقية84569

الالذقية الزراعة كلية77.0295األولىانكليزيسوري عربي1998أملزهره احمد نغمزراعيةحماة85383

الالذقية الزراعة كلية56.6440الثانيةانكليزيسوري عربي1997عباس سعادسليمان سلمان غانمزراعيةطرطوس86429

حمص الزراعة كلية74.5576.5األولىانكليزيسوري عربي1999المقدم ندىسلمان محمد داليازراعيةطرطوس87413

حلب االقتصاد كلية74.8663األولىانكليزيسوري عربي2000نبيهةصبيح محمد راماتجارةحلب881031

حلب االقتصاد كلية74.2740األولىانكليزيسوري عربي1998هناديناصر مصطفى غديرتجارةحلب89987

حلب االقتصاد كلية73.6861.17الثانيةانكليزيسوري عربي1999مريممصطفى محمد فريدهتجارةدمشق ريف90878

الالذقية االقتصاد كلية81.6448.83األولىفرنسيسوري عربي1998خالديهخالدو اسماعيل مرامتجارةالالذقية911074

الالذقية االقتصاد كلية79.3458األولىانكليزيسوري عربي1999حلومههنيده رياض رزانتجارةالالذقية92916
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الالذقية االقتصاد كلية75.6642.83األولىانكليزيسوري عربي1999سناءاختيار الدين عماد ملكتجارةدمشق ريف931004

الالذقية االقتصاد كلية6566.67الثانيةفرنسيسوري عربي1998منىكاسو فؤاد ساندراتجارةالالذقية941119

الالذقية االقتصاد كلية58.0740الثانيةفرنسيسوري عربي1997عوازلمرهج محمد ريمتجارةالالذقية951253

الزور دير االقتصاد كلية57.6449.17األولىانكليزيسوري عربي2000منالالشديدي رضوان ريمتجارةدمشق963675

درعا االقتصاد كلية58.8276الثانيةانكليزيسوري عربي1998يسرىالسالم حسن عالتجارةدرعا97667

القنيطرة االقتصاد كلية59.2557الثانيةانكليزيسوري عربي2000هاالرهبان فؤاد محمدعليتجارةدمشق ريف98182

طرطوس االقتصاد كلية65.5765.5األولىانكليزيسوري عربي1999سميرهفرج ابراهيم سوسنتجارةحمص991240

طرطوس االقتصاد كلية53.341.33األولىفرنسيسوري عربي1997ميادهسليمان علي غيثتجارةطرطوس10068

حمص االقتصاد كلية54.6455.83األولىفرنسيسوري عربي1999عبيرالصياد نزار الرحمن عبدتجارةحمص101150

حمص السياحة80.595األولىفرنسيسوري عربي1999رجاءحسن جمال ماهر(مطبخ فندقي)سياحةحماة102225

طرطوس الســـــــياحة85.0375األولىانكليزيسوري عربي1997فاطمهسليمان ظافر جمال(مطعم فندقي)سياحةطرطوس103695

طرطوس الســـــــياحة74.2671.5الثانيةفرنسيسوري عربي2000سناءابراهيم عبدالوهاب علي(مطبخ فندقي)سياحةطرطوس104251

حمص للحاسوب التقاني المعهد80.1666.67الثانيةانكليزيسوري عربي2000سميرهرمضان محمد نورالحاسوب تقنياتحمص105449

حمص للحاسوب التقاني المعهد78.768األولىانكليزيسوري عربي1999هدىقنص سامر دعاءالحاسوب تقنياتحمص106475

حمص للحاسوب التقاني المعهد70.3589.67األولىانكليزيسوري عربي2000ميساءمنصور صالح غزلالحاسوب تقنياتحمص107481

حمص للحاسوب التقاني المعهد55.7240األولىانكليزيسوري عربي1998هداياضاحي فاروق عليالحاسوب تقنياتحمص108238

الالذقية للحاسوب التقاني المعهد79.7296.67األولىانكليزيسوري عربي1999اعتدالسليمان منذر آالءالحاسوب تقنياتحماة109392

الالذقية للحاسوب التقاني المعهد73.6782.67الثانيةانكليزيسوري عربي1999علياالحوراني حسين سمرالحاسوب تقنياتحماة110399

دمشق ريف111366

 خياطة) نسوية

دمشق النسيجية للصناعات التقاني المعهد70.7750.33األولىفرنسيسوري عربي2000هيامجربوع معتز تيماء(المالبس

حلب11245

 خياطة) نسوية

حلب التطبيقية للصناعات التقاني المعهد60.7740الثانيةانكليزيسوري عربي2000هاديهمصري حسان شهد(المالبس

حمص التطبيقية للصناعات التقاني المعهد69.2848.33الثانيةفرنسيسوري عربي1998سهامالياسين صبحي محمدالمركبات ميكانيكحمص1131909

حمص1142141

 وتشكيل اللحام

حمص التطبيقية للصناعات التقاني المعهد63.5352.67األولىفرنسيسوري عربي1999غاندهبدران حسن مهندالمعادن

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد80.4357الثانيةانكليزيسوري عربي1999مريمدركوش جابر مجدالدينتجارةدمشق ريف115564

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد80.2368.17األولىانكليزيسوري عربي1996فضهخليل السيد خالد محمدتجارةالقنيطرة11652
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دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد75.5966.5األولىفرنسيسوري عربي2000اميرهاسعد حسن ضحىتجارةدمشق ريف1171233

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد63.8240الثانيةانكليزيسوري عربي1998امينيرعد احسان حسامتجارةدمشق ريف118202

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد6350.17األولىانكليزيسوري عربي1999ندىالشركة عصام براء محمدتجارةدمشق119308

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد60.0550.83األولىانكليزيسوري عربي1998نهوندمرسل علي الرحمن عبدتجارةدمشق ريف120555

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد59.3440األولىانكليزيسوري عربي2000خديجةالقاضي شريف رانياتجارةدمشق1213034

دمشق المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد48.844الثانيةانكليزيسوري عربي1999حياهكنجو ثابت الفقار ذوتجارةدمشق122414

دمشق والتسويق األعمال إلدارة التقاني المعهد77.0556.83األولىانكليزيسوري عربي2000عبيرالشماع حسان ميساءتجارةدمشق1233386

دمشق والتسويق األعمال إلدارة التقاني المعهد72.1444.83األولىانكليزيسوري عربي1997سميرهمرعي احمد مريمتجارةالقنيطرة124366

دمشق والتسويق األعمال إلدارة التقاني المعهد57.840األولىفرنسيسوري عربي1997زهرهالعبدهللا عامر بشيرتجارةدمشق ريف125697

الالذقية والتسويق األعمال إلدارة التقاني المعهد47.0540.33الثانيةانكليزيسوري عربي1998شام ابو ليلىحالق محمد زهراءتجارةطرطوس126368

دمشق والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد65.1475.67األولىانكليزيسوري عربي2000ابتسامالعلي علي احمدااللكترونية التقنياتدمشق ريف127319

دمشق والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد60.7240األولىانكليزيسوري عربي1999هندمحمود أحمد محسنالكهربائية التقنياتدمشق1282938

الالذقية والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد63.4760.67األولىفرنسيسوري عربي1998نعيمهعديره صديق غنامااللكترونية التقنياتالالذقية129592

دمشق والكهربائية الميكانيكية للهندسة التقاني المعهد69.5859.67األولىانكليزيسوري عربي2000منىعماد شبلي جاللالكهربائية التقنياتدمشق ريف130624

حلب والكهربائية الميكانيكية للهندسة التقاني المعهد59.5340األولىانكليزيسوري عربي1998حوريةبركات مصطفى باللالكهربائية التقنياتحمص131905

الالذقية1322636

 األثاث نجارة

دمشق التطبيقية للفنون التقاني المعهد66.4756الثانيةفرنسيسوري عربي1997سميرهجريوه علي غديروالزخرفة

حلب التمريض مدرسة81.8178.67األولىفرنسيسوري عربي1997فضهصليبي محسن عفراءالحاسوب تقنياتالالذقية133357

حلب التمريض مدرسة73.8840األولىانكليزيسوري عربي1999فاطمهنصور يوسف نغمالحاسوب تقنياتحماة134419

الالذقية135143

 خياطة) نسوية

مرفوضة رغبات74.2862.67األولىفرنسيسوري عربي1999هالهسرحيل نعيم ريم(المالبس

حماة136102

 خياطة) نسوية

مرفوضة رغبات68.5840األولىانكليزيسوري عربي1999نتيجهديوب احمد رهف(المالبس

طرطوس13715

 خياطة) نسوية

مرفوضة رغبات65.7760.67األولىانكليزيسوري عربي1999ريمهالسالمه نضال سحر(المالبس
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