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الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق2157ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997رايقهسماء محمد المحمدحماة128224

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق2090أولىفرنسيعربي سوري1997آمنةمرھف خالد غزالريف دمشق216631

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق2030ثانيةفرنسيعربي سوري1997مشيرهعمار علي مرعيريف دمشق315585

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1982ثانيةفرنسيعربي سوري1998وفاءلؤي محمدمازن جندليدمشق420887

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1950أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فايزهرھف سليمان السبسبيدرعا517281

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1928ثانيةفرنسيعربي سوري1997نزھه حميدانموزه صقر سالمهحماة627855

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1925ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سميرهاميره عيسى العمرريف دمشق722551

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1923ثانيةفرنسيعربي سوري1997غصون عليرودينه فھد يوسفحماة827849

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1920أولىفرنسيعربي سوري1997أمونآالء طالل حاجي عوضدمشق933682

الھندسة المعلوماتية ‐ دمشق1891أولىاالنكليزيةعربي سوري1998تماثيلانغام محمد عدبهدمشق1033595

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1875أولىاالنكليزيةعربي سوري1997لبينامعالي محمد محرزريف دمشق1125077

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1824أولىاالنكليزيةعربي سوري1997رندهأوس محمد محمددمشق1224121

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1808أولىاالنكليزيةعربي سوري1997رجاءعالء زھير الحجاردمشق1321296

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1791أولىفرنسيعربي سوري1998وزيرهمحمد احمد المشوطدرعا1411426

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1783ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ملكهآيه أكرم علي شليريف دمشق1527111

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1778ثانيةفرنسيعربي سوري1998ھاجراسماء احمد الحاج حمودحماة1627118

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1755ثانيةفرنسيعربي سوري1997منهمحمود محمد ايوبدمشق1721885

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1694أولىاالنكليزيةعربي سوري1997غصونملھم وليد طرابيشيحلب1821642

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1680ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فادياجعفر عبد اللطيف سلمانالالذقية1911276

الھندسة المعلوماتية ‐ حلب1674أولىفرنسيعربي سوري1997منىبشار ياسر المحمدالخلفدمشق2021290

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية2181ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997داللزين العابدين غسان ابراھيمالالذقية2110950

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية2156ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998نبيلهعزيز اديب غصنالالذقية2210922

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية2104أولىاالنكليزيةعربي سوري1998ابتھاجآمنه فارس حيدرالالذقية2315282

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية2100ثانيةفرنسيعربي سوري1997عزيزهنور توفيق منصورالالذقية2416264

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية2045ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997رداحربيع رامز احمدالالذقية2510905

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية1933ثانيةفرنسيعربي سوري1997ملكهنزھه محمد شبلالالذقية2615481
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الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية1921أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ليناالحسين فيصل سلطانيالالذقية2711079

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية1904أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ابتساميزن بسام محمودالالذقية2810927

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية1894أولىفرنسيعربي سوري1997رجاءاحمد غسان طويلالالذقية2910648

الھندسة المعلوماتية ‐ الالذقية1891أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نبيھهحسين حمزه عبودالالذقية3011306

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص2065أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھيفاءھديل محمد الداالتيحمص3119683

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص2052ثانيةفرنسيعربي سوري1997ھدىسليمان جميل عليحمص3212694

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1943أولىفرنسيعربي سوري1997منىغفران امين ديبحمص3321234

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1934ثانيةفرنسيعربي سوري1997فكتورريم محمد الرضوانحمص3418557

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1915ثانيةفرنسيعربي سوري1997دولترھف رجب الحمادحمص3521633

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1900أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فاديهزينب عدنان شنانيحمص3619537

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1899أولىفرنسيعربي سوري1997رويدهمحمد عبد الرحمن حسنحمص3712797

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1895ثانيةفرنسيعربي سوري1998محاسنعلي حسن محمدحماة3821202

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1890ثانيةفرنسيعربي سوري1997ثمريونس حسين ابراھيمحمص3914083

الھندسة المعلوماتية ‐ حمص1888أولىفرنسيعربي سوري1997بحريهنسرين ابراھيم سلومحمص4021293

الھندسة المدنية ‐ دمشق1994ثانيةفرنسيعربي سوري1997ھناديرامي صالح عودهدمشق4121915

الھندسة المدنية ‐ دمشق1951أولىفرنسيعربي سوري1997فطومةمحمد خلف المحمدالرقة4210657

الھندسة المدنية ‐ دمشق1870أولىاالنكليزيةعربي سوري1998دياناالعفراء طالل ابراھيمريف دمشق4322760

الھندسة المدنية ‐ دمشق1867أولىاالنكليزيةعربي سوري1997أمنهمحمد عدنان حمادهدمشق4421302

الھندسة المدنية ‐ دمشق1866ثانيةفرنسيعربي سوري1997زاھيهھند يونس وسوفحماة4528768

الھندسة المدنية ‐ دمشق1819أولىاالنكليزيةعربي سوري1997نوھاابراھيم غياث اسعدريف دمشق4617138

الھندسة المدنية ‐ دمشق1798ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998فايدهسالي ھيسم الحمادي كوساطرطوس4713909

الھندسة المدنية ‐ دمشق1781أولىفرنسيعربي سوري1997قدريهزھور غازي الداوود المحمدالرقة4815365

الھندسة المدنية ‐ دمشق1772ثانيةفرنسيعربي سوري1997امالابراھيم شعيب السليماندمشق4923227

الھندسة المدنية ‐ دمشق1725ثانيةفرنسيعربي سوري1997جھينهوسام رافع عليشهدمشق5023975

الھندسة المدنية ‐ حلب1917ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ھيفاءسعد خالد القاسمحماة5122082

الھندسة المدنية ‐ حلب1704أولىفرنسيعربي سوري1998ھناءزين ھاني عباسدمشق5221294
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1997خالديةمحمد ابراھيم مناعحلب5317856
فلسطيني
الھندسة المدنية ‐ حلب1680أولىاالنكليزيةسوري

الھندسة المدنية ‐ حلب1658ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997نادرهمحمد صافي الدكاكريف دمشق5416808

الھندسة المدنية ‐ حلب1639أولىاالنكليزيةعربي سوري1998يسرىنور محسن يوسفدمشق5533605

الھندسة المدنية ‐ حلب1634أولىفرنسيعربي سوري1997فاتنعزيز راشد العليدمشق5621295

الھندسة المدنية ‐ حلب1592أولىفرنسيعربي سوري1998حليمةياسمين محمد ذيابحلب5725083

الھندسة المدنية ‐ حلب1552أولىفرنسيعربي سوري1998غادهعلي حسن الشنتهدمشق5824161

الھندسة المدنية ‐ حلب1521أولىفرنسيعربي سوري1998أمينةنور ھيثم كنج عثماندمشق5933606

الھندسة المدنية ‐ حلب1487ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995ازدھاردارين غازي حمداشدمشق6033596

الھندسة المائية ‐ حلب1414أولىفرنسيعربي سوري1998دعديزن عبد هللا ابراھيمحماة6119961

الھندسة الطبوغرافية ‐ حلب1287أولىفرنسيعربي سوري1997ميساءفراس محمد وليد حطبيحلب6220563

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية2230ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997مناماھر ثابت المھرالالذقية6310833

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1977ثانيةفرنسيعربي سوري1998حنيفهمرح بيرم عيريقالالذقية6415110

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1897ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997روبابنار دري قشعورالالذقية6513465

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1875أولىاالنكليزيةعربي سوري1997عيدهعمران عدنان عليطرطوس6610801

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1867ثانيةفرنسيعربي سوري1997غيساءيحيى السموءل غنومالالذقية6712019

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1861أولىفرنسيعربي سوري1997نبالغنوه محمد عليدمشق6834620

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1836أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ناھيرشا حسان عيدالالذقية6913501

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1820ثانيةفرنسيعربي سوري1998خنساءفادي محي الدين خضورحماة7021229

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1814ثانيةفرنسيعربي سوري1997امينهنور بھجت بشالويطرطوس7114752

الھندسة اإلنشائية ‐ الالذقية1796ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ميسمسالي علي سليمانحماة7228219

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية2204ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998سفيرهيوسف ملحم وھبهالالذقية7310330

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1952ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998نجيبهاحمد حاتم قاضيحماة7421224

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1922ثانيةفرنسيعربي سوري1996ھدىعمر نزار محمدحماة7520674

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1770أولىاالنكليزيةعربي سوري1998سميرهفاطمه جودت اسعدالالذقية7615161

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1713ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997حميدهريم محمد وطفهالالذقية7715894

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1705أولىفرنسيعربي سوري1997ميساءرزان يونس امونريف دمشق7822568
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ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1672أولىاالنكليزيةعربي سوري1998امتثالمحار كاسر اسمندرالالذقية7916229

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1669أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نبيھهحسن حمزه عبودالالذقية8011302

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1642أولىاالنكليزيةعربي سوري1998سھيالميالد بسام صخرالالذقية8111557

ھندسة وإدارة التشييد ‐ الالذقية1638ثانيةفرنسيعربي سوري1998أميرهحمزة علي وھبيحماة8220412

الھندسة الجيوتكنيكية ‐ الالذقية1604ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فيروزبتول محمد خير صالحةالالذقية8314649

الھندسة الجيوتكنيكية ‐ الالذقية1598أولىاالنكليزيةعربي سوري1997وداديوشع علي سلومطرطوس8411152

الھندسة الجيوتكنيكية ‐ الالذقية1561ثانيةفرنسيعربي سوري1997روضهيوسف عبدهللا عليحماة8520416

الھندسة الجيوتكنيكية ‐ الالذقية1490أولىاالنكليزيةعربي سوري1995زينبيوسف نزيه المرعيحماة8621266

الھندسة الجيوتكنيكية ‐ الالذقية1255ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ليلىحسن علي وسوفطرطوس879722

ھندسة المواصالت والنقل ‐ الالذقية1340أولىفرنسيعربي سوري1997فداءعمار محمدأيمن العوضدمشق8821299

الھندسة المائية والري ‐ الالذقية1408ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995سميرهفردوس سجيع خيربكالالذقية8915295

الھندسة البيئية ‐ الالذقية1769أولىاالنكليزيةعربي سوري1996ليلىبالل احمد صالحالالذقية9011064

الھندسة الطبوغرافية ‐ الالذقية1464ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997نھالأبي محمد اسماعيلالالذقية9111873

الھندسة المدنية ‐ حمص2038ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997تركيهحسن عباس سمرهحمص9213324

الھندسة المدنية ‐ حمص1996أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نھادحسن محمد العموريحمص9314771

الھندسة المدنية ‐ حمص1961أولىفرنسيعربي سوري1998فاطمهمحمد عبد الكريم محمودحمص9413079

الھندسة المدنية ‐ حمص1939أولىاالنكليزيةعربي سوري1998الھامخضر غسان يوسفحمص9515134

الھندسة المدنية ‐ حمص1878ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998حسيبةاسراء خالد رسالندمشق9633594

الھندسة المدنية ‐ حمص1835أولىفرنسيعربي سوري1997فتاهقيس حيدر العليحماة9720689

الھندسة المدنية ‐ حمص1824أولىاالنكليزيةعربي سوري1997جيھانمرح خضر حماددمشق9833602

الھندسة المدنية ‐ حمص1758ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ھيامساره نضال الدندشليدمشق9933599

الھندسة المدنية ‐ حمص1747أولىفرنسيعربي سوري1997كريمهوفاء شحود االبراھيمحمص10021630

الھندسة المدنية ‐ حمص1720أولىفرنسيعربي سوري1998ملكأريج يوسف محمدحمص10118496

ھندسة الموارد المائية ‐ حمص1677أولىفرنسيعربي سوري1997مركيسهرزان محمد اسماعيلحمص10221273

ھندسة الموارد المائية ‐ حمص1623أولىاالنكليزيةعربي سوري1997علياسامر محمد العيسىحماة10319039

ھندسة الموارد المائية ‐ حمص1487ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998رامانيرمين ماھر الجلوديدمشق10433607
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الھندسة البيئية ‐ حمص1858أولىفرنسيعربي سوري1997وكيلةرمال يوسف الذھبحماة10526887

الھندسة المدنية ‐ الحسكة1814ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998اعتدالاحمد محمد السيدالحسكة10617893

الھندسة المدنية ‐ الحسكة1421ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997منىمحمد اسماعيل الحمويحماة10720715

الھندسة المدنية ‐ الحسكة1216ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997خنسهجھاد عيدان ھاردانالحسكة10818717

الھندسة المعمارية ‐ دمشق1714أولىاالنكليزيةعربي سوري1997أسماءيارا عيسى الظروفدمشق10933610

الھندسة المعمارية ‐ دمشق1185أولىاالنكليزيةعربي سوري1996فاديافيحاء زياد الحلبيالسويداء11010507

الھندسة المعمارية ‐ الالذقية1998أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مريمحاتم فاتح عليطرطوس11110076

الھندسة المعمارية ‐ حمص1972أولىاالنكليزيةعربي سوري1998سوزانايھاب علي ابراھيمحمص11212625

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1949ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998وكيلهغدير محمد حسنحماة11319689

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1883ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فاطمهياسمين محسن ابراھيمريف دمشق11427026

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1797أولىفرنسيعربي سوري1997ميساءيارا حسن عثمانحماة11528770

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1796ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998مريممجد مصطفى احمدالحماشدمشق11622107

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1777أولىاالنكليزيةعربي سوري1997اعتمادغنوة غسان العنزانريف دمشق11722994

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1750أولىفرنسيعربي سوري1997لينامضر ياسين معالريف دمشق11816711

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1738أولىاالنكليزيةعربي سوري1997رويدةعال سعيد حاج سعيددمشق11931980

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1706أولىاالنكليزيةعربي سوري1997زينبروان سلمان يوسفدرعا12017342

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1678ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996حميدهنواف صابر صالحريف دمشق12117646

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ دمشق1672ثانيةفرنسيعربي سوري1997سلوىآية ناصيف جمال الدينريف دمشق12221606

ھندسة الحواسيب واألتمتة ‐ دمشق1767ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997زينبصالح نزيه المرعيحماة12320057

ھندسة الحواسيب واألتمتة ‐ دمشق1481ثانيةفرنسيعربي سوري1996ندوهدياال احمد ھاللريف دمشق12426372

ھندسة الحواسيب واألتمتة ‐ دمشق1303ثانيةفرنسيعربي سوري1997ھناءغنى محمدحسان ھاشمدمشق12534163

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ دمشق1576ثانيةفرنسيعربي سوري1998مدينهعمار حكمت الحايكدمشق12623241

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ دمشق1576أولىفرنسيعربي سوري1996مھامحسن ھيثم العليحماة12720924

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ دمشق1553ثانيةفرنسيعربي سوري1997ثناءوعد محمد اسبرطرطوس12816531

الھندسة الطبية ‐ دمشق1953أولىاالنكليزيةعربي سوري1996بصيرهعلي محمد الحسون الباكيرحماة12924152

الھندسة الطبية ‐ دمشق1814ثانيةفرنسيعربي سوري1997ليماشآم قسي محمددمشق13030155
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الھندسة الطبية ‐ دمشق1788ثانيةفرنسيعربي سوري1998ميساءدانيه مأمون الرزدمشق13134109

الھندسة الطبية ‐ دمشق1661أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مريمبانه فارس فراويريف دمشق13222649

الھندسة الطبية ‐ دمشق1606ثانيةفرنسيعربي سوري1998شھيرهرنا محمد الطويلدمشق13331933

الھندسة الطبية ‐ دمشق1582ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996ھيامعدي معتز جربوعدمشق13426820

الھندسة الطبية ‐ دمشق1455ثانيةفرنسيعربي سوري1997ايماننسرين اسماعيل التجارريف دمشق13523620

الھندسة الطبية ‐ دمشق1443ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998فاطمهرنا أكرم محليحمص13620209

الھندسة الطبية ‐ دمشق1350أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مھازينب علي عليدمشق13733598

الھندسة الطبية ‐ دمشق1092ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997عزيزهميري سليم بحريدمشق13831845

ھندسة االتصاالت ‐ حلب1902ثانيةفرنسيعربي سوري1997مھااحمد حسان حالقحلب13919593

ھندسة االتصاالت ‐ حلب1738أولىفرنسيعربي سوري1997زينبصالح علي تركمانيحلب14015755

ھندسة االتصاالت ‐ حلب1653أولىفرنسيعربي سوري1998خالديةعبدالقادر محمد الحمودادلب14111884

ھندسة االتصاالت ‐ حلب1542أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فاطمهمحمدوسيم محمدماجد دوشحلب14220459

ھندسة االتصاالت ‐ حلب1513ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998رائدةكنانه ميسر ونوسدمشق14333601

ھندسة االتصاالت ‐ حلب1395ثانيةفرنسيعربي سوري1996انيسةعلي نعيم صبوحدمشق14421298

ھندسة الطيران ‐ حلب1584أولىاالنكليزيةعربي سوري1997بدويهمحمد وليد العبودريف دمشق14517470

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ الالذقية1799أولىاالنكليزيةعربي سوري1995نوالليث عادل سليمانالالذقية14611860

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ الالذقية1437ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ھيفاءيحيى محمود فخروادلب14711937

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ الالذقية1267ثانيةفرنسيعربي سوري1997فيروزبشرى عبد الحميد حمادالالذقية14816011

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية2088ثانيةفرنسيعربي سوري1996نھادجعفر غسان حسنالالذقية1499413

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية2024أولىفرنسيعربي سوري1998كاملهأفرديت خليل شعبانطرطوس15015130

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية2004ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سميرهمحمد أحمد العليحماة15120987

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1988ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997نھلهعبدهللا آصف الحجلحماة15220060

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1924ثانيةفرنسيعربي سوري1997وجيھهمرح محمد محمدالالذقية15313621

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1915ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997عوشعبدالمجيد احمد جعيعالرقة15412139

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1903ثانيةفرنسيعربي سوري1997غادهخضر نصر خليلحماة15520420

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1884أولىفرنسيعربي سوري1997سھام محمددھاء عيسى قطيفةطرطوس15615028
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ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1883ثانيةفرنسيعربي سوري1997كوكبھبه علي فتنةطرطوس15715041

ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ‐ الالذقية1806ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996امالعلي جھاد ابراھيمالالذقية15812326

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي ‐ الالذقية1791ثانيةفرنسيعربي سوري1998حياهحاتم حسن حاتمالالذقية15910480

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي ‐ الالذقية1773ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997حليمهخلود عبد الرحمان زعترالالذقية16015315

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي ‐ الالذقية1702ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998حفيظهعلي اسكندر حسنالالذقية16111262

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي ‐ الالذقية1691أولىفرنسيعربي سوري1997عفافيامن مالك رستمالالذقية1629376

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي ‐ الالذقية1674ثانيةفرنسيعربي سوري1997اميرهمحمد علي زحلطالالذقية16310369

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي ‐ الالذقية1665ثانيةفرنسيعربي سوري1998جميلهاماني قاسم اسبرالالذقية16416430

ھندسة الميكاترونيك ‐ الالذقية1498ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سالمعلي حسن معروفالالذقية16511963

ھندسة القوى الميكانيكية ‐ الالذقية1497ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998غفرانأحمد ابراھيم العثمانطرطوس1669400

ھندسة التصميم واإلنتاج ‐ الالذقية1735ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998اسماءروزبه امين محمدحماة16721198

ھندسة التصميم واإلنتاج ‐ الالذقية1671ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996سھامكاترين منير أحمدالالذقية16815203

الھندسة البحرية ‐ الالذقية1991ثانيةفرنسيعربي سوري1997نوالمحمد عادل سليمانالالذقية16911289

الھندسة البحرية ‐ الالذقية1829ثانيةفرنسيعربي سوري1997ھالهنغم محمد حبوسطرطوس17015240

الھندسة البحرية ‐ الالذقية1729أولىفرنسيعربي سوري1996فاطمهعمار فھد عطيهطرطوس1718549

الھندسة البحرية ‐ الالذقية1599ثانيةفرنسيعربي سوري1996ريممصطفى سلمان نقارالالذقية17210412

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1852ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997غيداءآالء محمد معين بديويالالذقية17313095

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1802ثانيةفرنسيعربي سوري1997فاطمهمرح محمد العباسحماة17426951

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1770ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سھيلهغزل قيس سليمانالالذقية17513571

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1671أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سميرهيارا سمير العاصيالالذقية17614528

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1525ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ميساءنغم محمد ضوياالالذقية17714100

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1492ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998سناءاليسار ناجي السليمانالالذقية17816427

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1461ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997اماليازين العابدين يوسف عزيزالالذقية17911596

الھندسة الطبية ‐ الالذقية1385أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ليلىھمام علي اسعدالالذقية18011575

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص2052أولىاالنكليزيةعربي سوري1997غاندهسعده حسن بدرانحمص18119289

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص1859أولىاالنكليزيةعربي سوري1998سوريانغم مالك عباسحمص18222013
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ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص1858ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ابتساممحمد حسن عودهحمص18315091

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص1815أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مناورده نصر الدين العز الدينريف دمشق18421790

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص1630أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نھادحسن رمضان بوحسنحمص18515732

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص1596أولىفرنسيعربي سوري1997عبيريزن ابراھيم مالوسحمص18616479

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت ‐ حمص1364ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ميساءعلي جابر عابدهحمص18716121

ھندسة الطاقة الكھربائية ‐ حمص1839ثانيةفرنسيعربي سوري1997فاطمهحسن سھيل سليمانحمص18815119

ھندسة الميكاترونيك ‐ حمص1431أولىفرنسيعربي سوري1996زيفةدياال احمد الخليلحمص18924220

الھندسة التقنية / تقانة األغذية ‐ طرطوس1396ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997نسرينآيه ھاشم خليلطرطوس19016324

الھندسة التقنية / طاقات متجددة ‐ طرطوس1624أولىفرنسيعربي سوري1996فھيمةسعد يونس حسنطرطوس19110765

الھندسة البترولية ‐ حمص2102أولىاالنكليزيةعربي سوري1998جميلهيوشع معين معروفحمص19213667

الھندسة البترولية ‐ حمص2022أولىاالنكليزيةعربي سوري1998زاھيهعلي عدنان يوسفحمص19314317

الھندسة البترولية ‐ حمص1821ثانيةفرنسيعربي سوري1997ناديهاحمد عماد محرزدمشق19421288

الھندسة البترولية ‐ حمص1816ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ناديامحمود علي سعيدطرطوس19510111

الھندسة البترولية ‐ حمص1677ثانيةفرنسيعربي سوري1997حسنهعلي نجيب صلوحريف دمشق19617174

الھندسة البترولية ‐ حمص1522ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998منىبشار تميم السويفيحمص19716047

الھندسة الغذائية ‐ حمص1836ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ابتساماريج اسعد الجبيليحمص19821849

الھندسة البترولية ‐ دير الزور1622أولىاالنكليزيةعربي سوري1996رفعهشروق داود مليحاندير الزور1996055

ھندسة الصناعات البتروكيميائية ‐ دير الزور1601ثانيةفرنسيعربي سوري1997رندهساره عمادالدين كويسدمشق20034536

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس2137ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998جمانهامل محمد محمدطرطوس20116621

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس2114ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997دولىنسيمة احمد غجريطرطوس20216108

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1961أولىفرنسيعربي سوري1998حميدةيوسف احمد مصاحماة20320461

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1926أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فدوىخضر احمد مسعودطرطوس20410708

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1910أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ندىرزان ناجي حسنطرطوس20515337

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1785أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فاديهمريم عبدالقادر بنيطرطوس20613074

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1782ثانيةفرنسيعربي سوري1997بختحسين سلمان محمدريف دمشق20717151

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1740ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998مريممحمد حامد غانمطرطوس20810835
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ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1644أولىاالنكليزيةعربي سوري1997بديعهبشرى سليم ياسينطرطوس20913320

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐ طرطوس1641ثانيةفرنسيعربي سوري1995مريمبدرالدين عدنان العبدهللاحماة21024071

الكلية التطبيقية / تقنيات حاسوب ‐ دمشق1736أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مھامصعب عبدالسالم ادرعحماة21124338

الكلية التطبيقية / تقنيات حاسوب ‐ الالذقية1406أولىاالنكليزيةعربي سوري1997دعد عليغيث طاھر احمدطرطوس2128738

الزراعة ‐ دمشق1749أولىاالنكليزيةعربي سوري1998ھنادهيسر محمدياسر الكنجدمشق21320847

الزراعة ‐ الالذقية1792ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ناديادارين سلمان عليالالذقية21415497

الزراعة ‐ الالذقية1624أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فايزهاحمد حسان قداحطرطوس2159786

1997وجيھةعلي سليمان خالدريف دمشق21617934
فلسطيني
االقتصــــاد ‐ دمشق1380أولىاالنكليزيةسوري

االقتصــــاد ‐ الالذقية1587أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فاطمهريم محمد االخرسالالذقية21715182

العلوم  / علم الحياة ‐ دمشق1602أولىاالنكليزيةعربي سوري1996صبحهرضوان عبد الكريم يوسفالقنيطرة2184728

العلوم  / علم الحياة ‐ الالذقية1716ثانيةفرنسيعربي سوري1998شھيرهزينب ثابت درويشالالذقية21915800

العلوم  / علم الحياة ‐ حمص1494أولىفرنسيعربي سوري1998كوثرزينب ياسين يوسفحماة22028212

العلوم  / علم الحياة ‐ الحسكة1431أولىاالنكليزيةعربي سوري1997صبحهايناس صالح العاكوبالحسكة22128227

العلوم  / الكيمياء ‐ دمشق1811ثانيةفرنسيعربي سوري1997خيريهمرام ماھر خرسهريف دمشق22220266

العلوم الصحية ‐ حمص1982أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مطيعهحيدر خضر سعيدحمص22313704

العلوم الصحية ‐ حمص1884أولىاالنكليزيةعربي سوري1998ھندرغد مصطفى سويدانحماة22425068

العلوم الصحية ‐ حمص1809ثانيةفرنسيعربي سوري1998فاطمهاماني اسد االحمدحماة22529347

العلوم الصحية ‐ حمص1713أولىفرنسيعربي سوري1997عيدهھبه ھيثم المحسنحماة22629231

العلوم الصحية ‐ حمص1231ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ردينهحيدرة ابراھيم موسىحماة22721319

التمريض ‐ الالذقية1798ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997كريمهسارا عاطف حمودالالذقية22815624

التمريض ‐ الالذقية1521أولىفرنسيعربي سوري1997منتھىسندس ابراھيم محمدطرطوس22916395

التمريض ‐ الالذقية1498ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996فطيممصطفى محمد علي صطوفطرطوس2309480

التمريض ‐ الالذقية1452ثانيةفرنسيعربي سوري1998ثناءساره موفق حميدوشالالذقية23115459

اللغة العربية

اللغة العربية ‐ حمص1280305ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998رضيهزينب عدنان الياسينحمص23223069
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اللغة االنكليزية

اللغة اإلنكليزية ‐ حمص1535234أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فتاةھبه شعبان الحسنحمص23321707

اللغة اإلنكليزية ‐ حماة1374235ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997عرنهبشرى محمد عبدهللاحماة23428616

اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية  ‐ حمص1782240أولىفرنسيعربي سوري1998بديعهسلمى سھيل طعمهحمص23521289

اإلعــــــالم   ‐ دمشق1759أولىاالنكليزيةعربي سوري1996حاكمهضياء خالد تلعهريف دمشق23616420

الحقوق ‐ حمص1476ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1990رئيسهوسام محمد الراعيحمص23716214

الحقوق ‐ حمص1166أولىفرنسيعربي سوري1997صباحيوسف سليمان سليمانحماة23820254

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ دمشق1693ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فائدهاليزا عماد السريةدرعا23917530

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ دمشق1461ثانيةفرنسيعربي سوري1998بلسمزينب غسان طرافدمشق24036355

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حلب1569ثانيةفرنسيعربي سوري1998امينهيسرى نادر غيانهحماة24126147

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ ادلب1692أولىاالنكليزيةعربي سوري1998فطيمسوزان حسن بلوظحماة24226911

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ طرطوس1826أولىفرنسيعربي سوري1998كثيرهنجوى فؤاد بوديطرطوس24316180

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حمص1992أولىفرنسيعربي سوري1997امينهزينه بدر قزقحمص24419809

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حمص1649أولىاالنكليزيةعربي سوري1997املينھناء منذر المحمودحماة24526714

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حمص1574أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سلوىيارا يحيى اليوسفحمص24619700

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حماة1844ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997جميلةغيداء احمد الحسنحماة24726385

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حماة1834أولىاالنكليزيةعربي سوري1997روعهفاطمه محمد العليحماة24825175

التربية  / معلم صف غير ملتزم ‐ حماة1776ثانيةفرنسيعربي سوري1998جھيدةھند عبدالكريم الحمدوادلب24916628

التربية الرياضية ‐ حماة1935أولىفرنسيعربي سوري1997سليمهداليا محسن حمادحماة25028429

المعھد التقاني الھندسي ‐ دمشق1531ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997لينامحمد محمدزھير فطيمةدمشق25125256

المعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات ‐ دمشق1644أولىاالنكليزيةعربي سوري1997بدريهعلي محسن الحسنحماة25220984

المعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات ‐ دمشق1611أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مھيبةمعن ھيثم مطرريف دمشق25316926

المعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات ‐ دمشق1361ثانيةفرنسيعربي سوري1996انصافوالء اسماعيل العبددمشق25436491

المعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات ‐ حلب1499ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996حنانعلي عدنان الغضهحماة25518855

المعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة ‐ حماة1663أولىفرنسيعربي سوري1998حنانصفاء عدنان الغضهحماة25626940
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المعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة ‐ حماة1630أولىاالنكليزيةعربي سوري1997بيداءحنين نايف عجوبحماة25728946

المعھد التقاني للحاسوب ‐ حماة1593أولىفرنسيعربي سوري1997ريمغفران عبد الكريم كوجهحماة25826838

المعھد التقاني للحاسوب ‐ حماة1454أولىاالنكليزيةعربي سوري1997نھالحسن قيس حبيبحماة25920772

المعھد  التقاني الصحــــي ‐ طرطوس1573أولىفرنسيعربي سوري1997برنداتسيالنا سليمان أسعدحماة26028394

المعھد  التقاني الصحــــي ‐ طرطوس1399أولىاالنكليزيةعربي سوري1996ھدىيعرب محمد محمودطرطوس2618373

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص2203أولىاالنكليزيةعربي سوري1997روجينهشعيب بدر المحمدحمص26214547

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص2079ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997صباحمحمد وحيد ادريسحمص26313204

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص2054ثانيةفرنسيعربي سوري1997رحابابراھيم غازي الحسنحماة26419313

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص1933أولىفرنسيعربي سوري1996سوريهعمار رياض منصورحمص26515069

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص1898ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997صباحمحمود رفعت عسافحمص26613587

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص1759أولىفرنسيعربي سوري1998ندوهمحمد حافظ السليمانحمص26712574

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص1717أولىفرنسيعربي سوري1998ميلياعلي ابراھيم العيسىحمص26813751

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص1528ثانيةفرنسيعربي سوري1997شھيدهسومر سلمان معروفحمص26915743

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ حمص1231ثانيةفرنسيعربي سوري1996سناءأحمد حسن عليحمص27016465

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ طرطوس2093أولىاالنكليزيةعربي سوري1997رينهجعفر عادل خضورطرطوس2719600

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ طرطوس1855أولىفرنسيعربي سوري1997رجاءحيدر محمد عمارطرطوس2729755

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ طرطوس1816أولىفرنسيعربي سوري1997وضحهسابور محسن زليخهالالذقية27311314

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ طرطوس1534ثانيةفرنسيعربي سوري1996فاطمهعلي يونس عيسىطرطوس27411745

المعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط ‐ ملتزم ‐ طرطوس1366ثانيةفرنسيعربي سوري1996أنيسهيامن يونس ابراھيمالالذقية27511359

مدرسة التمريض / إناث فقط ‐ دمشق1672أولىفرنسيعربي سوري1998حفيظةحنين محمد فنديحماة27629361

جميع الرغبات مرفوضة1564أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سمرراما عبد العزيز غريواتيحلب27724028

جميع الرغبات مرفوضة1348أولىاالنكليزيةعربي سوري1996اسعافمرح يوسف ونوسدمشق27836449

جميع الرغبات مرفوضة1306أولىاالنكليزيةعربي سوري1998مريمروان احمد الموسىالقنيطرة2795999
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