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شقٌقجابر أٌمن زهٌردمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة94.81فرنس084.33ًسورٌاسوري عربًهٌامجابر اٌمن ٌزنالثانٌةالحاسوب تقنٌاتدمشق1466

األولىالحاسوب تقنٌاتدمشق21393
 حسٌن نورالهدى

مشرقً
الشقٌقمشرقً حسٌن عالءدمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة72.07انكلٌزي51.330سورٌاسوري عربًثناء

شقٌقمحمد كاسر سومردمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة71.84فرنس082ًسورٌاسوري عربًرغداءمحمد كاسر محمداألولىالحاسوب تقنٌاتدمشق3463

شقٌقهسٌف زٌد حمددمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة67.74انكلٌزي410سورٌاسوري عربًكونهسٌف زٌد مصطفىالثانٌةالحاسوب تقنٌاتالسوٌداء4168

األولىالحاسوب تقنٌاتدمشق575
 الهادي عبد عالء

حٌدر
دمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة66.91انكلٌزي560سورٌاسوري عربًمنى

 الهادي عبد عدنان

حٌدر
شقٌق

الثانٌةالحاسوب تقنٌاتالسوٌداء620
 ابو موفق سامر

ترابً
شقٌقترابً ابو موفق وسٌمدمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة66.51انكلٌزي430سورٌاسوري عربًسمٌره

األولىالحاسوب تقنٌاتالسوٌداء7434
 ابو خٌر وسام

اسماعٌل
دمشق حاسوب تقنٌات-التطبٌقٌة الكلٌة63.3فرنس081.33ًسورٌاسوري عربًوحٌده

 ابو خٌر سامر

اسماعٌل
شقٌق

شقٌقهالنجار ٌوسف أحمدحماة حاسوب تقنٌات- التطبٌقٌة الكلٌة90.7فرنس084.33ًسورٌاسوري عربًمفٌدهالنجار ٌوسف ٌزناألولىالحاسوب تقنٌاتحماة8272

شقٌقهالٌوسف علً عالءالالذقٌة حاسوب تقنٌات- التطبٌقٌة الكلٌة78.02انكلٌزي57.330سورٌاسوري عربًنهلهالٌوسف علً عروهالثانٌةالحاسوب تقنٌاتحمص990

األولىالحاسوب تقنٌاتالالذقٌة1027
 نٌزار الفقار ذو

سلٌطٌن
شقٌقهسلٌطٌن نٌزار علًالالذقٌة حاسوب تقنٌات- التطبٌقٌة الكلٌة77انكلٌزي990سورٌاسوري عربًبهٌرة

شقٌقهالجهنً علً ٌوسفالالذقٌة حاسوب تقنٌات- التطبٌقٌة الكلٌة74.42انكلٌزي93.330سورٌاسوري عربًهالةالجهنً علً احمدالثانٌةالحاسوب تقنٌاتالالذقٌة112

شقٌقهحجٌره محمد طارقالالذقٌة حاسوب تقنٌات- التطبٌقٌة الكلٌة57.67انكلٌزي400سورٌاسوري عربًسمٌحهحجٌره محمد مهاباألولىالحاسوب تقنٌاتحمص12202

دمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة87.49فرنس099ًسورٌاسوري عربًفهمٌههبود الدٌن نصر مؤٌداألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق رٌف13338
 الدٌن نصر معتصم

هبود
شقٌق

شقٌقهجمول حسٌن ماهردمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة72.12فرنس073.67ًسورٌاسوري عربًصفاءجمول حسٌن مجدالثانٌةوالتكٌٌف التبرٌدالسوٌداء141292

األولىالكهربائٌة التقنٌاتدمشق152695
 منٌف عبدالعزٌز

الدروبً
ابنهالدروبً  حسن منٌفدمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة72.02انكلٌزي400سورٌاسوري عربًهناء

الشقٌقاحمد سمٌر مجددمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة68.79فرنس070.67ًسورٌاسوري عربًامٌنهاحمد سمٌر محمداألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق162199

ابنهحرفوش ٌوسف عادلدمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة65.23فرنس070.33ًسورٌاسوري عربًرودٌنهحرفوش عادل ٌوسفالثانٌةااللكترونٌة التقنٌاتحماة17782

شقٌقهحمٌشه حسان مهديدمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة64.63انكلٌزي71.670سورٌاسوري عربًسهٌالحمٌشه حسان احمداألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق181783

شقٌقالراس وسف ولٌمدمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة64.42انكلٌزي43.670سورٌاسوري عربًآمالالراس ٌوسف حسنالثانٌةالكهربائٌة التقنٌاتدمشق192714

شقٌقشعشع محمد وسامدمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة59.21انكلٌزي54.670سورٌاسوري عربًمفٌدهشعشع محمد لؤياألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق201780

شقٌقٌوسف حسٌن سلماندمشق مٌكاترونٌكس- التطبٌقٌة الكلٌة58.35انكلٌزي400سورٌاسوري عربًأدمهٌوسف حسٌن علًاألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق211864

شقٌقتهورده رمضان ماهرالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة80.67انكلٌزي60.330سورٌاسوري عربًهالةوردة رمضان مٌرناالثانٌةالحاسوب تقنٌاتحمص22549

الفرع المهنً 2016-2015          النتائج االسمٌة لمفاضلة ذوي الشهداء للعام الدراسً 
   الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

      وزارة التعلٌم العالً
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شقٌقهالعلً سلٌمان أحمدالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة79.37انكلٌزي57.330سورٌاسوري عربًنظٌرةالعلً سلٌمان عماراألولىالحاسوب تقنٌاتحماة23235

شقٌقنزهة حسن الفقار ذوالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة79.12انكلٌزي58.330سورٌاسوري عربًظواهرنزهه حسن ماجدهاألولىااللكترونٌة التقنٌاتالالذقٌة24560

شقٌقالفتى الحمٌد عبد عالءالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة78.33فرنس097ًسورٌاسوري عربًسمٌرهالفتى الحمٌد عبد زٌناألولىااللكترونٌة التقنٌاتالالذقٌة25656

الثانٌةااللكترونٌة التقنٌاتالالذقٌة26650
 محفوض مصعب

ابراهٌم
الالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة77.37فرنس084ًسورٌاسوري عربًنهله

 محفوض مهدي

ابراهٌم
شقٌق

شقٌقبركات شفٌق باسلالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة77.28فرنس089ًسورٌاسوري عربًوفاءبركات شفٌق حٌدرهاألولىالحاسوب تقنٌاتالالذقٌة27265

األولىااللكترونٌة التقنٌاتحماة28904
 تقً محمد الدار زٌن

الخضر الدٌن
الالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة73.37فرنس069ًسورٌاسوري عربًسلمى

 محمد الدٌن ناصر

الخضر الدٌن تقً
شقٌقته

شقٌقهالعٌسى سهٌل محسنالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة72.91فرنس084.33ًسورٌاسوري عربًثناءالعٌسى سهٌل علًاألولىااللكترونٌة التقنٌاتحمص29981

شقٌقهحلوم سامً ابراهٌمالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة72.14فرنس072.33ًسورٌاسوري عربًحٌاهحلوم سامً محمداألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق302176

شقٌقهوردة علً وسٌمالالذقٌة االتصاالت تقانات-  التطبٌقٌة الكلٌة69.21فرنس067.67ًسورٌاسوري عربًبلٌنداورده علً صالحاألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق312192

الثانٌةااللكترونٌة التقنٌاتحلب32669
 حاجً محمد جنٌد

جنٌد
حلب االلكترونٌة التقنٌات-  التطبٌقٌة الكلٌة64.49انكلٌزي40.670سورٌاسوري عربًفرٌده

 حاجً محمد انس

جنٌد
شقٌقه

81.23فرنس092.33ًسورٌاسوري عربًاسمهانعمار علً محمداألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس331405
 للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة-  التطبٌقٌة الكلٌة

الالذقٌة المدن و الصناعٌة
شقٌقهعمار علً ابراهٌم

80.77فرنس093.33ًسورٌاسوري عربًامٌمةمحمود مفٌد علًاألولىالكهربائٌة التقنٌاتدمشق342977
 للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة-  التطبٌقٌة الكلٌة

الالذقٌة المدن و الصناعٌة
الشقٌقمحمود مفٌد عالء

79.72فرنس084.33ًسورٌاسوري عربًنصرهمحمود قصً غدٌراألولىالكهربائٌة التقنٌاتالالذقٌة351243
 للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة-  التطبٌقٌة الكلٌة

الالذقٌة المدن و الصناعٌة
ابنهمحمود عزٌز قصً

74.4انكلٌزي80.330سورٌاسوري عربًزهرةخلٌل ربٌع شعبانالثانٌةالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس36253
 للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة-  التطبٌقٌة الكلٌة

الالذقٌة المدن و الصناعٌة
شقٌقهخلٌل ربٌع عٌسى

64.88انكلٌزي43.330سورٌاسوري عربًفاطمهإبراهٌم فائز نجماألولىااللكترونٌة التقنٌاتالالذقٌة37481
 للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة-  التطبٌقٌة الكلٌة

الالذقٌة المدن و الصناعٌة
ابنهابراهٌم علً فائز

64.21انكلٌزي46.670سورٌاسوري عربًنزٌرهسعود عدنان ثائراألولىااللكترونٌة التقنٌاتالالذقٌة38490
 للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة-  التطبٌقٌة الكلٌة

الالذقٌة المدن و الصناعٌة
شقٌقسعود عدنان باسل

الثانٌةالمركبات مٌكانٌكحماة392023
 الدٌن عز مالك

االسكندر
الالذقٌة المركبات مٌكانٌك- التطبٌقٌة الكلٌة84.63انكلٌزي53.670سورٌاسوري عربًالهام

 الدٌن عز زٌد

االسكندر
شقٌقه

شقٌقهخاسكً خضر سالمالالذقٌة المركبات مٌكانٌك- التطبٌقٌة الكلٌة83.21انكلٌزي84.330سورٌاسوري عربًمرٌمخاسكً خضر حٌدراألولىالمركبات مٌكانٌكحمص402870

شقٌقهاألسعد خلٌل حسنالالذقٌة المركبات مٌكانٌك- التطبٌقٌة الكلٌة81.4فرنس092ًسورٌاسوري عربًرفاءاألسعد خلٌل محموداألولىالمركبات مٌكانٌكحمص413204

شقٌقهغنام مصطفى سلٌمانالالذقٌة المركبات مٌكانٌك- التطبٌقٌة الكلٌة74.77فرنس075ًسورٌاسوري عربًاٌمانغنام مصطفى مشعلاألولىالمركبات مٌكانٌكالالذقٌة422059

شقٌقهقادرو بركات عالءالالذقٌة المركبات مٌكانٌك- التطبٌقٌة الكلٌة72.95فرنس084.33ًسورٌاسوري عربًفاٌزهقادرو بركات محمداألولىالمركبات مٌكانٌكالالذقٌة431862

شقٌقهسلٌمان هٌثم عالءالالذقٌة المركبات مٌكانٌك- التطبٌقٌة الكلٌة66.51فرنس085.33ًسورٌاسوري عربًامٌرهسلٌمان هٌثم أحمداألولىالمركبات مٌكانٌكالالذقٌة442128
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شقٌقهمعتوق ابراهٌم معتوقحلب البٌئٌة الهندسة تقانات- التقنٌة الهندسة كلٌة75.95فرنس082.33ًسورٌاسوري عربًتفاحةمعتوق ابراهٌم محمداألولىالكهربائٌة التقنٌاتحلب451468

79.77انكلٌزي86.330سورٌاسوري عربًنبٌههخلٌل خلٌل قٌسالثانٌةالمركبات مٌكانٌكحماة462016
 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهخلٌل خلٌل محمد

73.98انكلٌزي400سورٌاسوري عربًاعتدالصالحه سلٌم اسعدالثانٌةالمركبات مٌكانٌكالالذقٌة471935
 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهصالحه سلٌم ابراهٌم

72.77فرنس075.67ًسورٌاسوري عربًانٌسهسقور عارف جعفرالثانٌةالمركبات مٌكانٌكالالذقٌة481852
 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهسقور عارف سائر

70.19فرنس085.67ًسورٌاسوري عربًفوزهالعباس عدنان ٌازداألولىالمركبات مٌكانٌكحمص493185
 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقالعباس عدنان مجد

حماة502480
 وتشكٌل اللحام

المعادن
67.21انكلٌزي55.330سورٌاسوري عربًفاطمهمخلوف علً وسٌماألولى

 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهمخلوف علً أحمد

64.51فرنس079ًسورٌاسوري عربًمحاسنعثمان احمد علًالثانٌةالمركبات مٌكانٌكطرطوس511679
 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهعثمان أحمد نضال

حماة521794
 والمعدات اآللٌات

الزراعٌة
64.44فرنس050.67ًسورٌاسوري عربًفاطمهكلثوم حازم رحٌمالثانٌة

 واآللٌات المعدات هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
أبنهكلثوم اسماعٌل حازم

90.05انكلٌزي94.670سورٌاسوري عربًعاطفهحسون محمد ابراهٌمالثانٌةالحاسوب تقنٌاتطرطوس532
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهحسون محمد رامً

86.67انكلٌزي620سورٌاسوري عربًناجاةدروٌش سلٌمان مروةالثانٌةالحاسوب تقنٌاتحماة54465
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقتهدروٌش سلٌمان محمد

85.33انكلٌزي82.670سورٌاسوري عربًداللحسن محمد غٌثاألولىالحاسوب تقنٌاتطرطوس5534
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهحسن محمد قصً

84.33انكلٌزي94.330سورٌاسوري عربًجمانهحٌدر نجٌب نورالثانٌةالحاسوب تقنٌاتطرطوس561112
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقتهحٌدر نجٌب محمد

82.67فرنس092.33ًسورٌاسوري عربًمنىونوس راتب زٌنهاألولىااللكترونٌة التقنٌاتطرطوس572296
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهونوس راتب مازن

82.56انكلٌزي820سورٌاسوري عربًزلفهابراهٌم سلمان علًالثانٌةالحاسوب تقنٌاتحماة58237
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقابراهٌم سلمان سومر

80.74انكلٌزي58.670سورٌاسوري عربًلٌلىمحمد هاشم أحمداألولىالحاسوب تقنٌاتطرطوس5993
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهمحمد هاشم عالء

األولىااللكترونٌة التقنٌاتحماة60689
 الهادي عبد محمد

هدله
78.98انكلٌزي45.670سورٌاسوري عربًغاده

 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس

 الهادي عبد سلٌمان

هدلة
شقٌقه

78.07انكلٌزي52.330سورٌاسوري عربًامالصالح محمد اٌلٌااألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس61265
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهصالح محمد علً

75.81انكلٌزي79.330سورٌاسوري عربًلطٌفهحسن علً لمكالثانٌةالحاسوب تقنٌاتحمص6270
 الصناعٌة األتمتة هندسة- التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهحسن علً باسم

شقٌقهمحمد آصف محمدطرطوس الزراعٌة المكننة-  التقنٌة الهندسة كلٌة80.47انكلٌزي81.670سورٌاسوري عربًمجٌدهمحمد آصف احمدالثانٌةالمركبات مٌكانٌكحماة631991

طرطوس641565
 والمعدات اآللٌات

الزراعٌة
شقٌقهالهواري احمد علًطرطوس الزراعٌة المكننة-  التقنٌة الهندسة كلٌة59.86فرنس085.67ًسورٌاسوري عربًاكتمالالهواري احمد ابراهٌماألولى

شقٌقهأحمد سلمان منافطرطوس األغذٌة تقانة-  التقنٌة الهندسة كلٌة76.37فرنس092.33ًسورٌاسوري عربًكهربأحمد سلمان غفاراألولىوالتمدٌدات التدفئةطرطوس652043

شقٌقهابراهٌم سلمان محمدطرطوس األغذٌة تقانة-  التقنٌة الهندسة كلٌة57.6انكلٌزي54.670سورٌاسوري عربًنهادابراهٌم سلمان موسىاألولىوالتكٌٌف التبرٌدطرطوس66478
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75.77فرنس083.33ًسورٌاسوري عربًراجحهعبدو هاشم راشداألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس671367
 المتجددة الطاقات تقانات-  التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقعبدو هاشم محمد

74.86انكلٌزي61.670سورٌاسوري عربًرجاءحمود جودت عالءاألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس68222
 المتجددة الطاقات تقانات-  التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهحمود جودت وسٌم

73.67فرنس083.33ًسورٌاسوري عربًزعٌمةبدران رزق طالباألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس691437
 المتجددة الطاقات تقانات-  التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهبدران رزق أٌمن

70.02فرنس084.67ًسورٌاسوري عربًسلمىعلً كمال باسلاألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس701434
 المتجددة الطاقات تقانات-  التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهعلً كمال علً

69.14انكلٌزي720سورٌاسوري عربًنبٌههشاهٌن محمد حاتماألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس71370
 المتجددة الطاقات تقانات-  التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهشاهٌن محمد محمود

57.33انكلٌزي40.330سورٌاسوري عربًوفاءابراهٌم خلٌل غدٌراألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس72325
 المتجددة الطاقات تقانات-  التقنٌة الهندسة كلٌة

طرطوس
شقٌقهابراهٌم خلٌل ابراهٌم

84.86فرنس075.67ًسورٌاسوري عربًاسمهانسلمون ثابت علًالثانٌةااللكترونٌة التقنٌاتحماة73766
 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص واالتصاالت اإللكترونٌات
ابنهسلمون خضور ثابت

الثانٌةااللكترونٌة التقنٌاتحمص741072
 دٌب نزٌه مروه

اللبابٌدي
84.05انكلٌزي890سورٌاسوري عربًسوزان

 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص واالتصاالت اإللكترونٌات

 دٌب نزٌه اٌاد

اللبابٌدي
شقٌقته

78.81انكلٌزي680سورٌاسوري عربًسورٌامحمد احمد مجداألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق752402
 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص واالتصاالت اإللكترونٌات
شقٌقمحمد أحمد حسن

77.63انكلٌزي400سورٌاسوري عربًمرٌمالفندي احمد ابراهٌماألولىالكهربائٌة التقنٌاتدمشق763101
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الكهربائٌة الطاقة هندسة
شقٌقالفندي أحمد عمار

األولىالكهربائٌة التقنٌاتدمشق رٌف77577
 ارشٌد بشار منذر

الشعرانً
73.12فرنس094.33ًسورٌاسوري عربًنجوه

 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الكهربائٌة الطاقة هندسة

 ارشٌد بشار مهران

الشعرانً
شقٌق

70.81فرنس083.67ًسورٌاسوري عربًسهامالبٌطار توفٌق وساماألولىالكهربائٌة التقنٌاتالسوٌداء781075
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الكهربائٌة الطاقة هندسة
شقٌقالبٌطار توفٌق ٌامن

84.72انكلٌزي77.670سورٌاسوري عربًمادلٌناالعسس انور باسلاألولىالكهربائٌة التقنٌاتحمص791627
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
ابنهالعسس خلٌل أنور

األولىالكهربائٌة التقنٌاتحمص801538
 صالح باقر محمد

حسٌن
79.21انكلٌزي730سورٌاسوري عربًمجٌده

 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
شقٌقهحسٌن صالح حسٌن

77.33فرنس093.33ًسورٌاسوري عربًهٌالنهشدود فاٌز عبدواألولىالكهربائٌة التقنٌاتحمص812012
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
شقٌقهشدود فاٌز ثائر

الثانٌةالكهربائٌة التقنٌاتحمص821366
 محمود زكرٌا

العموري
75.98انكلٌزي800سورٌاسوري عربًورده

 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
شقٌقهالعموري محمود ربٌع

72.58انكلٌزي40.330سورٌاسوري عربًفاتنعٌسى احمد ضٌاءاألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس83846
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
ابنهعٌسى سلمان احمد

71.93فرنس091ًسورٌاسوري عربًرحاباسعد رامز سلٌماناألولىالكهربائٌة التقنٌاتحمص841952
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
ابنهأسعد عبدو رامز

66.77انكلٌزي400سورٌاسوري عربًمٌادهعمار محسن بسٌماألولىالكهربائٌة التقنٌاتحمص851545
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص الكهربائٌة الطاقة هندسة
شقٌقهعمار محسن بهاء

الثانٌةالكهربائٌة التقنٌاتالالذقٌة861105
 صدٌق العابدٌن زٌن

الهاشمً
76.67فرنس093.33ًسورٌاسوري عربًسنبلٌنا

 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

الالذقٌة  الكهربائٌة الطاقة
شقٌقالهشمً صدٌق فاطر

66.4انكلٌزي460سورٌاسوري عربًلٌالالحمود فٌصل حٌدراألولىااللكترونٌة التقنٌاتدمشق871852
  قسم- واإللكترونٌة الكهربائٌة الهندسة كلٌة

حلب اإللكترونٌة النظم هندسة
ابنالحمود تمٌم فٌصل

61.42فرنس092.33ًسورٌاسوري عربًغادهالحمود بسام ٌامناألولىااللكترونٌة التقنٌاتحمص88994
  قسم- واإللكترونٌة الكهربائٌة الهندسة كلٌة

حلب اإللكترونٌة النظم هندسة
ابنهالحمود قاسم بسام
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73.53فرنس067.67ًسورٌاسوري عربًنوفهتلً عزٌز حسناألولىالمركبات مٌكانٌكدمشق894556
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة
شقٌقهتلً عزٌز محسن

71.72فرنس084.33ًسورٌاسوري عربًبشرىغٌا محمد حٌدراألولىالمركبات مٌكانٌكالالذقٌة902143
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة
شقٌقغٌا محمد أٌهم

64.56فرنس074.33ًسورٌاسوري عربًلٌلىفٌاض محمد الفقار ذواألولىالمركبات مٌكانٌكدمشق914303
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة
شقٌقهفٌاض محمد ٌامً

62.23انكلٌزي400سورٌاسوري عربًاملالعالوي اسامه قصًاألولىالمركبات مٌكانٌكالزور دٌر921412
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة
ابنهالعالوي عواد أسامة

دمشق934744
 والكترون كهرباء

المركبات
56.47فرنس069ًسورٌاسوري عربًهناءابراهٌم أٌمن علًاألولى

 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق الثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة
الوالدابراهٌم حسن اٌمن

76.05انكلٌزي400سورٌاسوري عربًوضحىسلمانو نبٌل مالكاألولىالمٌكانٌكً التصنٌعدمشق945393
 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق المٌكانٌكً التصمٌم
شقٌقسلمانو نبٌل مرهف

درعا95844
 وتشكٌل اللحام

المعادن
68.21انكلٌزي63.670سورٌاسوري عربًحمدهحسن حسن هللا عبداألولى

 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

دمشق المٌكانٌكً التصمٌم
شقٌقحسن حسن طراد

الالذقٌة962360
 وتشكٌل اللحام

المعادن
78.33فرنس085.67ًسورٌاسوري عربًنجاحجبور آصف بشاراألولى

 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

الالذقٌة واإلنتاج التصمٌم
شقٌقجبور آصف عمار

الالذقٌة972420
 وتشكٌل اللحام

المعادن
73.16فرنس092.33ًسورٌاسوري عربًامٌرهحسن ٌحٌى عمراناألولى

 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

الالذقٌة واإلنتاج التصمٌم
شقٌقهحسن ٌحٌى محمد

62.93انكلٌزي400سورٌاسوري عربًحورٌهاالسعد سمٌر محمداألولىوالتكٌٌف التبرٌدحمص982377
 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص  المٌكانٌكٌة القوى
شقٌقهاالسعد سمٌر اسكندر

72.35انكلٌزي400سورٌاسوري عربًنادٌامحال حكمت بهاءاألولىالمٌكاترونٌكسالالذقٌة991373
 قسم- والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

الالذقٌة  المٌكاترونٌك هندسة
شقٌقهمحال حكمت ضٌاء

73.37فرنس052ًسورٌاسوري عربًسمٌحهالحسن ٌوسف حسنالثانٌةالمٌكاترونٌكسحمص1002316
 هندسة قسم-والكهربائٌة المٌكانٌكٌة الهندسة كلٌة

حمص  المٌكاترونٌك
شقٌقهالحسن ٌوسف احمد

سعٌد عباس محمداألولىالبٌطرةالالذقٌة1011846
 عزٌزه

ونوس
شقٌقسعٌد عباس سومرحماة البٌطري الطب كلٌة75.74انكلٌزي950سورٌاسوري عربً

شقٌقهالمصري حسٌن أحمدحماة البٌطري الطب كلٌة73.74انكلٌزي400سورٌاسوري عربًمٌسرالمصري حسٌن سعٌدالثانٌةالبٌطرةدمشق رٌف1021412

شقٌقةحسن قٌس حسٌنالالذقٌة الزراعة كلٌة83.02فرنس0100ًسورٌاسوري عربًفاٌزهحسن قٌس غراماألولىزراعٌةطرطوس103760

شقٌقتهعلً الكرٌم عبد جعفرالالذقٌة الزراعة كلٌة82انكلٌزي68.50سورٌاسوري عربًعلً هندعلً الكرٌم عبد ودادالثانٌةزراعٌةطرطوس104650

علً احمد لٌنااألولىزراعٌةطرطوس105769
 نوفه

السلٌمان
شقٌقتهعلً أحمد محمدالالذقٌة الزراعة كلٌة75.73فرنس070ًسورٌاسوري عربً

شقٌقتهحسن عدنان عالمالالذقٌة الزراعة كلٌة74.5فرنس085ًسورٌاسوري عربًاحمد احالمحسن عدنان عفافاألولىزراعٌةطرطوس106846

شقٌقتهكنعان بدر حٌدرالالذقٌة الزراعة كلٌة67.14فرنس0100ًسورٌاسوري عربًجمانهكنعان بدر سمراألولىزراعٌةالالذقٌة107919

شقٌقهمحمد سلمان نجٌبالالذقٌة الزراعة كلٌة66.93فرنس065ًسورٌاسوري عربًالهاممحمد سلمان علًالثانٌةزراعٌةطرطوس108854

األولىزراعٌةالالذقٌة109959
 حافظ محمود

اسماعٌل
الالذقٌة الزراعة كلٌة65.91فرنس080ًسورٌاسوري عربًغاده

 حافظ سلٌمان

اسماعٌل
شقٌق

الالذقٌة الزراعة كلٌة63.57انكلٌزي750سورٌاسوري عربًصالح سعدهبلول نصر حبهاألولىزراعٌةطرطوس110544
 نصر النصر ابو علً

بلول
شقٌقته
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الثانٌةتجارةدمشق رٌف111376
 جاٌر نور محمد

دركوش
دمشق االقتصاد كلٌة83.25انكلٌزي72.50سورٌاسوري عربًمرٌم

 جابر الدٌن فداء

دركوش
شقٌق

األولىتجارةدمشق1124429
 محمدسعدو رشا

مطٌط
دمشق االقتصاد كلٌة82.75فرنس074.5ًسورٌاسوري عربًعناٌه

 محمد القادر عبد

مطٌط سعٌد
شقٌقته

األولىتجارةدمشق1133232
 عبدالقادر سوسن

الجاوٌش
دمشق االقتصاد كلٌة76.36انكلٌزي55.50سورٌاسوري عربًانعام

 عبدالقادر وائل محمد

الجاوٌش
شقٌقته

ابنتهالحمد محمد ٌحٌىدمشق االقتصاد كلٌة75.91انكلٌزي77.830سورٌاسوري عربًرحابالحمد ٌحٌى غصوناألولىتجارةدرعا114205

دمشق االقتصاد كلٌة71.41انكلٌزي41.170سورٌاسوري عربًسمٌحهزٌتون محمد املاألولىتجارةالقنٌطرة115202
 محمد الدٌن عماد

زٌتون
الشقٌق

شقٌقرزق قاسم وضاحدمشق االقتصاد كلٌة71.23فرنس046.5ًسورٌاسوري عربًجمٌلهرزق قاسم باسلاألولىتجارةدمشق رٌف116479

األولىتجارةدمشق1173305
 نزار محمد منى

القابونً
دمشق االقتصاد كلٌة65.16انكلٌزي420سورٌاسوري عربًزكاء

 نزار محمد مرهف

القابونً
شقٌقته

األولىتجارةدمشق118100
 فواز محمدكنان

حاجً
شقٌقهحاجً فواز فراسدمشق االقتصاد كلٌة64.27انكلٌزي79.670سورٌاسوري عربًمنال

األولىتجارةدمشق119173
 محمود سامر

الظرٌف
دمشق االقتصاد كلٌة59.3انكلٌزي52.170سورٌاسوري عربًمنى

 محمود سلٌمان

الظرٌف
شقٌق

حلب االقتصاد كلٌة80.09فرنس067ًسورٌاسوري عربًلمٌهنمور حسٌن تغرٌداألولىتجارةحلب1201506
 حسٌن الدٌن صالح

نمور
شقٌقته

الشقٌقالطوكان ٌحٌى ٌوسفحلب االقتصاد كلٌة58.5انكلٌزي51.330سورٌاسوري عربًماجدهالطوكان ٌحٌى زكرٌااألولىتجارةدمشق1212352

األولىتجارةالقنٌطرة122217
 حسن موسى فاطمه

آغا
حلب االقتصاد كلٌة48.16انكلٌزي400سورٌاسوري عربًآمنه

 موسى الدٌن نور

آغا حسن
شقٌق

شقٌقةهللا عبد هٌثم مرهفالالذقٌة االقتصاد كلٌة84.34انكلٌزي670سورٌاسوري عربًرقٌبهعبدهللا هٌثم رهفاألولىتجارةالالذقٌة123210

شقٌقهغانم جهاد مصطفىالالذقٌة االقتصاد كلٌة82.91فرنس074.5ًسورٌاسوري عربًهالةغانم جهاد رامًاألولىتجارةادلب12458

شقٌقةبرهوم واجد رشادالالذقٌة االقتصاد كلٌة75.98انكلٌزي57.830سورٌاسوري عربًحمدهبرهوم واجد لورٌناألولىتجارةحماة125825

شقٌقهمرمور أحمد حسنالالذقٌة االقتصاد كلٌة75.77انكلٌزي75.830سورٌاسوري عربًضحىمرمور احمد حسٌنالثانٌةتجارةالالذقٌة12624

شقٌقةعلً منٌر محمدالالذقٌة االقتصاد كلٌة64.02فرنس084.83ًسورٌاسوري عربًوكٌلهعلً منٌر سوسنالثانٌةتجارةحماة127882

الثانٌةتجارةحلب128335
 محمدادٌب نمٌر

قصار
الالذقٌة االقتصاد كلٌة57.68انكلٌزي59.170سورٌاسوري عربًامل

 أدٌب محمد فادي

قصار
شقٌقه

الوالدعباس ابراهٌم سلمانالالذقٌة االقتصاد كلٌة56.3انكلٌزي48.830سورٌاسوري عربًكوسرعباس سلمان ٌوسفاألولىتجارةدمشق129214

الثانٌةتجارةالقنٌطرة13078
 موسى محمود محمد

العٌسى
الالذقٌة االقتصاد كلٌة52.52انكلٌزي51.330سورٌاسوري عربًعائشه

 موسى محمود تامر

العٌسى
شقٌق

ابنهالغرٌبً طه محمدحماة االقتصاد كلٌة65.11انكلٌزي84.670سورٌاسوري عربًحسناءغرٌبً محمد طاهرالثانٌةتجارةحماة13159

شقٌقتهزٌنو حسٌن إٌهابطرطوس االقتصاد كلٌة74.27فرنس082ًسورٌاسوري عربًهندزٌنو حسٌن ٌارااألولىتجارةطرطوس132356
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شقٌقتهالعبدهللا علً ٌعربحمص االقتصاد كلٌة84.66فرنس081ًسورٌاسوري عربًسلوهالعبدهللا علً دٌانااألولىتجارةحمص1334553

حمص االقتصاد كلٌة71.59فرنس059.33ًسورٌاسوري عربًنوفهالجورانً آصف لمىاألولىتجارةحمص1344558
 آصف مصعب

الجورانً
شقٌقته

شقٌقالجباعً محسن جاللالسوٌداء االقتصاد كلٌة74.3انكلٌزي82.170سورٌاسوري عربًلٌناالجباعً محسن عمراألولىتجارةالسوٌداء13523

دمشق فندقٌة إدارة-  السٌاحة84.97فرنس9090.5ًسورٌاسوري عربًالماسمعروف ابراهٌم حالالثانٌة(مطعم فندقً)سٌاحةحماة136607
 ابراهٌم غٌاث

معروف
شقٌق

شقٌقتهخطٌب ابراهٌم علًطرطوس فندقٌة إدارة-الســـــــٌاحة87.74فرنس57.580ًسورٌاسوري عربًمٌساءخطٌب ابراهٌم روانالثانٌة(مطبخ فندقً)سٌاحةطرطوس137317

شقٌقهٌوسف وارث حسٌنحمص للحاسوب التقانً المعهد57.65انكلٌزي400سورٌاسوري عربًلٌلىٌوسف وارث علًاألولىالحاسوب تقنٌاتحمص138161

حماة139313
 خٌاطة) نسوٌة

(المالبس
شقٌقةنٌصافً محمود عالءدمشق النسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد78.44انكلٌزي580سورٌاسوري عربًملكنٌصافً محمود والءاألولى

طرطوس140328
 خٌاطة) نسوٌة

(المالبس
دمشق النسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد78.37فرنس075ًسورٌاسوري عربًعنادٌلموسى موسى نغماألولى

 عبدالحمٌد موس

موسى
ابنته

دمشق141142
 خٌاطة) نسوٌة

(المالبس
األولى

 عبداللطٌف هنادي

الصدٌر
دمشق النسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد76.16انكلٌزي59.330سورٌاسوري عربًصفاء

 اللطٌف عبد حسن

الصدٌر
شقٌقته

حماة142427
 خٌاطة) نسوٌة

(المالبس
شقٌقةالخازم كاسر رٌاضدمشق النسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد75.88فرنس077ًسورٌاسوري عربًنعٌمهالخازم كاسر رٌماألولى

حمص14393
 خٌاطة) نسوٌة

(المالبس
ابنتهٌوسف تركً عطٌهدمشق النسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد74.81انكلٌزي56.670سورٌاسوري عربًهدىٌوسف عطٌه لمااألولى

حماة144426
 خٌاطة) نسوٌة

(المالبس
شقٌقتهالباكٌر محمد وائلدمشق النسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد74.74فرنس046ًسورٌاسوري عربًمرٌمالباكٌر محمد رواناألولى

شقٌقتهمحمد أحمد محسنحمص التطبٌقٌة للصناعات التقانً المعهد69.21انكلٌزي400سورٌاسوري عربًنجودمحمد احمد خزامهاألولىالكهربائٌة التقنٌاتطرطوس1451220

األولىتجارةدمشق146235
 احمد

 محمدعبدالناصر
دمشق المصرفٌة و المالٌة للعلوم التقانً المعهد47.48انكلٌزي400سورٌاسوري عربًثناء

 عبد محمد مهند

شاهٌن سباهً الناصر
شقٌق

شقٌقتهابراهٌم سهٌل فراسطرطوس الزراعً التقانً المعهد77.09فرنس077.5ًسورٌاسوري عربًنعمان فدوىابراهٌم سهٌل هٌااألولىزراعٌةطرطوس147869

شقٌقتهرٌمة علً بشارطرطوس الزراعً التقانً المعهد64.91انكلٌزي640سورٌاسوري عربًبلول نبٌههرٌمه علً بشرىالثانٌةزراعٌةطرطوس148808

شقٌقهغرٌر سهٌل سومرالالذقٌة المتوسطٌة للزراعات التقانً المعهد73.84انكلٌزي86.50سورٌاسوري عربًفدوىغرٌر سهٌل مجدالثانٌةزراعٌةحماة149466

شقٌقبرهوم واجد رشادمرفوضة رغبات68.23انكلٌزي42.330سورٌاسوري عربًحمدهبرهوم واجد احمدالثانٌةاألثاث نجارةحماة1502777
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