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الرغبةمعدل التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالتولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 82.86االنكليزيةأولى2001تقنيات الحاسوبعربي سورياخالصبدوياكرممجديالسويداء194

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 78.74االنكليزيةثانية2001تقنيات الحاسوبعربي سوريفاطمةاألغاعادلأحمدالقنيطرة25

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 75.81االنكليزيةأولى1999تقنيات الحاسوبعربي سوريشفاءسعيدخالدمحمددمشق3450

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 73.4االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريوحيدهمحمودتركينعمه اهللالقنيطرة4279

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 73.33االنكليزيةثانية2002تقنيات الحاسوبعربي سوريغادهبدويعمادإلينالسويداء5152

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 73.09االنكليزيةأولى2001تقنيات الحاسوبعربي سوريسمرحسنعليحسينالقنيطرة622

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 68.02االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريمريمالكنجموسىمحمددمشق7162

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 65.88االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريصبحيهحمادةموسىآياتالقنيطرة8288

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 56.09االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريجميلهاألحمدجمعهيمامهدرعا91127

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 83.51االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريسحرمحمدباسلابراهيمطرطوس10121

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 76.79االنكليزيةأولى2001تقنيات الحاسوبعربي سوريسعادحمودسلمانآيهالالذقية11280

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 65.77االنكليزيةأولى2001تقنيات الحاسوبعربي سوريداللمحمودرمضانبشرىحماة12557

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 64.74االنكليزيةثانية2002تقنيات الحاسوبعربي سوريابتسام عجيبعجيبمحمدعقبهالالذقية1342

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 81.74االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريغصونيوسفشهيدكندهحمص14403

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 79.65االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريفاطمةالحسيناحمدجعفرحمص1598

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 75.53االنكليزيةأولى2001تقنيات الحاسوبعربي سوريغادهنصرمفيدنوارحماة16619

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 73.79االنكليزيةأولى2000تقنيات الحاسوبعربي سوريعائشهالعليعليمحمدالحسكة1761

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 59.88االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريبشرىعمرانعمارماياحمص18407

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 52.09االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريابتسامالشيخ عليوفيقحالحماة19559

حماة/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 72االنكليزيةثانية2003تقنيات الحاسوبعربي سوريفاطمةالحسوناحمدعيسىحماة2064

حماة/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 60.16االنكليزيةثانية2001تقنيات الحاسوبعربي سوريسينابيدقلؤيسارهحماة21679

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 73.77االنكليزيةأولى2002التبريد والتكييفعربي سوريسميرهالجاهوشعبدالحميدمنيبريف دمشق22716

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 71.84االنكليزيةأولى2002التقنيات االلكترونيةفلسطيني سوريسهىحسنمحمداحمدريف دمشق23188

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 70.07االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريفاطمهبلطه جيمحي الدينحذيفهريف دمشق24426

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 65.23االنكليزيةثانية2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريجميلهالفياضحافظبشارحماة251357

حلب/(التقانات االلكترونية)الكلية التطبيقية 72.4االنكليزيةأولى2001التقنيات االلكترونيةعربي سوريمريمعمر شناعهحيدرمعنحلب26305

حلب/(التقانات االلكترونية)الكلية التطبيقية 57.47االنكليزيةأولى2002التقنيات االلكترونيةعربي سوريفاديهالبقارزكريامحمدنورحلب27291

الالذقية/(تقانات األجهزة الطبية )الكلية التطبيقية 57.63االنكليزيةأولى2001الميكاترونيكسعربي سوريامونالحمادهعبد الكريمعبد الرزاقحمص28920

الالذقية/(تدفئة والتكييف والتبريد )الكلية التطبيقية 75.12االنكليزيةأولى2003التبريد والتكييفعربي سوريوفاءمحفوضايمناحمدالالذقية291588

حمص/(تدفئة والتكييف والتبريد )الكلية التطبيقية 55.74االنكليزيةأولى1999التبريد والتكييفعربي سورينبيهاحالوهغسانبسامحمص302014

الالذقية/(التصنيع الميكانيكي)الكلية التطبيقية63.42االنكليزيةأولى1999النماذج والسباكةعربي سوريمريمحمادياحمدعبداهللالالذقية311791

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 83.47االنكليزيةثانية2003تقنيات الحاسوبعربي سورياليدهبدرانفهدأالءالالذقية32258

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 72.28االنكليزيةثانية2002تقنيات الحاسوبعربي سورينجالعيسىمهنامحمدحماة33270

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 58.28االنكليزيةثانية2002التقنيات االلكترونيةعربي سوريودادزغبيسهيلعليحماة34790

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 56.42االنكليزيةأولى2001التقنيات االلكترونيةعربي سوريخديجهيوسفوفيقهياطرطوس35584

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 73.07االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريلولوكوجكاحمدسزنالالذقية361495

حماة/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 59.09االنكليزيةأولى2001التقنيات الكهربائيةعربي سوريجهيدهعيسى صالحبشارحمص371013

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية72.37االنكليزيةأولى2003ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريليلىعليابراهيمراميالالذقية382181
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الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية70.84االنكليزيةأولى2001ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريفدوهمحمودصالحمحمدالالذقية391873

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية60.93االنكليزيةأولى2001ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سورينجيبةالزينحسنكاتبحمص402275

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية58.58االنكليزيةأولى2002ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريمنتهىاالبراهيمابراهيمسلمانحماة412273

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية56.12االنكليزيةأولى2001ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريجهيدهالعباسسليمانعليحماة422291

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية56.02االنكليزيةأولى2001ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريشهرزاداالبراهيمزيادفاديحمص432353

طرطوس/(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية85.35االنكليزيةثانية2002اآلليات والمعدات الزراعيةعربي سوريسميرهاسعدمحمدنبيلطرطوس442381

طرطوس/(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية76.06االنكليزيةأولى2003(ميكانيك)النقل البحري عربي سوريمحاسنالعكاريمحمداحمد بشارطرطوس4520

طرطوس/(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية68.02االنكليزيةأولى2002ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريحنانعطيهتيسيرسامرطرطوس462165

طرطوس/(هندسة األتمتة الصناعية)كلية الهندسة التقنية82.93االنكليزيةثانية2002تقنيات الحاسوبعربي سورياسماءعبودغياثزين العابدينالالذقية47154

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 76االنكليزيةأولى2003التقنيات الكهربائيةعربي سوريمحاسنحسنعبدالكريممحمدطرطوس481070

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 71.7الفرنسيةأولى2000التبريد والتكييفعربي سورينجوىمعالسميرسامرطرطوس491735

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 64.91االنكليزيةأولى2002التبريد والتكييفعربي سوريابتساممسعودعباسمنصورطرطوس501687

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 63.37االنكليزيةأولى2001التقنيات الكهربائيةعربي سوريزينبخرفانمنهلحيدرهطرطوس511432

دمشق/المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية73.98االنكليزيةأولى2002صيانة األجهزة الطبيةعربي سوريهناءجنودعادلالنادمشق525021

دمشق/المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية65.91االنكليزيةأولى2003صيانة األجهزة الطبيةعربي سورينهلهاليوسفعليزين العابدينحمص532926

دمشق/المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية57.14االنكليزيةأولى2001اللحام وتشكيل المعادنعربي سوريمريمالمصريمحي الدينأنسدمشق544059

دمشق/المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك57.63االنكليزيةأولى2001التقنيات الكهربائيةعربي سوريجانيتقسومنوفلآيهحمص551801

طرطوس/المعهد التقاني للطاقة الشمسية62.05االنكليزيةأولى2001التقنيات الكهربائيةعربي سوريفادلينعليمحمدغديرطرطوس561445

حمص/المعهد التقاني للحاسوب73.81االنكليزيةأولى2000تقنيات الحاسوبعربي سوريوفاءداغستانيمحمودايةحمص57324

دمشق/المعهد  التقاني للصناعات النسيجية66.28االنكليزيةأولى2002(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريعبلهحواعمروالءريف دمشق58130

دمشق/المعهد  التقاني للصناعات النسيجية60.86االنكليزيةأولى2002(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريشاديهالبردقانيمنيرمالكريف دمشق59173

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية64.44االنكليزيةأولى2003التقنيات الكهربائيةعربي سوريعزيزهخضردباحنوارحمص601378

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية63.21االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريعيدهغصااسعداحمدحمص611002

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية56.09االنكليزيةأولى2002اآلليات والمعدات الزراعيةعربي سوريانصافعباسعبد الحسيناحمدحماة622779

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية55.67االنكليزيةأولى2002اللحام وتشكيل المعادنعربي سورييمنيونسصادقحسنحمص632676

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية49.47االنكليزيةأولى2001التقنيات الكهربائيةعربي سورياسمهانجوهرةبدرعليحماة641713

حلب/المعهد التقاني للخطوط الحديدية68.6االنكليزيةأولى2000االتصاالتعربي سوريمنالهرموشحاتمعليحمص65874

حلب/المعهد التقاني للخطوط الحديدية60.33االنكليزيةأولى2003ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريفاطمهالدرويشابراهيمعليحماة662282

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية89.27االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريفاطمهالخطيببساماحالمدمشق675343

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية78.95االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريهيفاءابو عيوشوائلبراءهريف دمشق681016

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية74.02الفرنسيةثانية2000تجارة عربي سوريرندااالالجاتيفهدمنصوردمشق694699

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية69.82االنكليزيةأولى1999تجارة عربي سوريفاديهحيدراحمدعبد الكريمريف دمشق70377

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية69.57االنكليزيةأولى2001تجارة عربي سوريهناديالحالقمحمد ماجديحيىدمشق71309

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية55.5االنكليزيةأولى2003تجارة عربي سوريسهامالخلوفحامدروالالقنيطرة72300

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية52.45االنكليزيةأولى2001تجارة عربي سوريوفيقهالعقادنبيلأحمدنميردمشق73753

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية49.75االنكليزيةأولى1997تجارة عربي سوريحنانبرهمجيعليمحمددمشق741677

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية49.41االنكليزيةأولى2000تجارة عربي سوريوفيقهالزينمحمدبسامدمشق752446

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية48.86االنكليزيةأولى2001تجارة عربي سوريسلمىخير اهللرفعتعمردمشق761387
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دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية48.84االنكليزيةأولى1999تجارة عربي سورياميهالحسنعليرهامحمص772187

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية46.55االنكليزيةأولى1999تجارة فلسطيني سوريسمرزيدانمازنمحمد غساندمشق783538

حلب/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية41.07االنكليزيةأولى1997تجارة عربي سوريزكيهالعلي االحمداحمدعمارحلب79602

الالذقية/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية47.45االنكليزيةأولى2001تجارة عربي سوريسحرخليلمحمدهياطرطوس80522

دمشق/المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق63.05االنكليزيةثانية2000تجارة عربي سوريسلوىخطابعليطارقدمشق81200

دمشق/المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق61.05االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريعفافصقربهيجرنيمريف دمشق821270

دمشق/المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق59.3االنكليزيةثانية2002تجارة عربي سوريهدىابو نقطةصياحأحمد فؤادريف دمشق83583

دمشق/المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق52.3االنكليزيةثانية2000تجارة عربي سوريسمرالموسىزيادرانياالقنيطرة84298

حلب/مدرسة التمريض53.14االنكليزيةأولى2001تجارة عربي سورينظميهسليمانمحسنبتولحمص852165

حلب/الهندسة المعلوماتية77.88االنكليزيةثانية2002تقنيات الحاسوبعربي سوريميساءنصورمحمدهبةحماة86620

حلب/الهندسة المعلوماتية73.56االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريمريموردهاحمدزينبريف دمشق87162

حلب/الهندسة المعلوماتية70.37االنكليزيةثانية2003تقنيات الحاسوبعربي سوريرقيهاللجيحمزهشهدحلب881513

حلب/الهندسة المعلوماتية69.67االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريهالهنايفاكرمذوالفقارحمص8963

دمشق/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت67.51االنكليزيةأولى2002التقنيات االلكترونيةعربي سوريإباءصالحباسليوسفدمشق901252

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات92.63االنكليزيةأولى2002االتصاالتعربي سوريسميحهدرويشبشارعليالالذقية91864

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات72.09االنكليزيةأولى2003التقنيات االلكترونيةعربي سوريعائدهسليطينغسانكنانالالذقية92655

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات69.28االنكليزيةأولى1999التقنيات االلكترونيةعربي سوريآسيهمرهجأصفعليالالذقية93583

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات63.7االنكليزيةأولى2002التقنيات االلكترونيةعربي سوريميادهمسلماسامهجعفرالالذقية94542

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات62.7االنكليزيةأولى2003التقنيات االلكترونيةعربي سوريفاطمهابراهيمفائزيعقوبالالذقية95600

حمص/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت64.33االنكليزيةأولى2003التقنيات االلكترونيةعربي سوريريحابعباسمجديعقوبحماة96817

حمص/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت60.67االنكليزيةأولى1998التقنيات االلكترونيةعربي سوريفائزهالمصطفىمحمودعليحمص97674

دمشق/هندسة الطاقة الكهربائية76.44االنكليزيةثانية2000التقنيات الكهربائيةعربي سوريانعامالشاميغسانعمارالسويداء98383

حمص/هندسة الطاقة الكهربائية67.95االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريهيامالناصرسعد الدينزينحمص991022

حمص/هندسة الطاقة الكهربائية63.37االنكليزيةثانية2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريحسنهالطحشمحمدعليحمص1001032

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية79.93االنكليزيةأولى2001التقنيات الكهربائيةعربي سوريامينهرزوقصبحيزكرياالالذقية1011084

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية77.86االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريفريزهديبحسنعطاءالالذقية1021522

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية73.44االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريدعدعليغسانصالحالالذقية1031262

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية69.4االنكليزيةأولى2002التقنيات الكهربائيةعربي سوريريمدرويشمهندنوالالالذقية1041501

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية63.02االنكليزيةثانية2002التقنيات الكهربائيةعربي سورييمنىحسنعليمازنالالذقية1051270

حلب/هندسة النظم اإللكترونية91.93االنكليزيةأولى2000التقنيات االلكترونيةعربي سوريفاطمهتسقيهيحيىخالدحلب106271

حلب/هندسة النظم اإللكترونية85.07االنكليزيةأولى2000التقنيات االلكترونيةعربي سورياململحماحمدربيعحلب107302

دمشق/هندسة السيارات واآلليات الثقيلة67.77االنكليزيةأولى2003ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريعفراءميهوباحمدزينطرطوس1082162

حمص/هندسة القوى الميكانيكية60.95االنكليزيةأولى2000التدفئة والتمديداتعربي سوريمهاشحود االبراهيمعصاممهندحمص1092139

دمشق/الهندسة الطبية76.56االنكليزيةأولى2003صيانة األجهزة الطبيةعربي سوريفاطمهالضاهرابراهيمميثمحمص1102948

دمشق/الهندسة الطبية69.12االنكليزيةأولى2001صيانة األجهزة الطبيةعربي سوريوهبصالحكاسرهبهدمشق1115032

دمشق/الهندسة الطبية69االنكليزيةأولى2002صيانة األجهزة الطبيةعربي سوريروضةحمادمحمدنغمدمشق1125026

الالذقية/هندسة الميكاترونيك75.86االنكليزيةأولى2002الميكاترونيكسعربي سوريرمزهاحمدمنيرفاطرالالذقية113957

حلب/هندسة اآلالت الزراعية65.72االنكليزيةثانية2003ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريبشرى الوفانيملحماسماعيلمحمدحلب1141037
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حلب/(الميكانيكية)هندسة الطاقة 70.09االنكليزيةثانية2002التدفئة والتمديداتعربي سوريرابحهزريقعبد السالمعبد اللطيفحلب115932

حماة/الطب البيطري70.07االنكليزيةأولى2000البيطرةعربي سورياثيمه خبازتليتيمحمدباللحماة1161213

درعا/الطب البيطري64.7االنكليزيةأولى2002البيطرةعربي سوريصباحبازرباشياحمدعماد الديندمشق1171005

حمص/الزراعة74.61االنكليزيةأولى2002زراعيةعربي سوريهالهالمصطفىنضالسناءحمص118283

حلب/االقتصــــاد81.98االنكليزيةأولى2000تجارة عربي سورياعتدالبابلليمحمد وفاليناحلب1191507

حلب/االقتصــــاد62.43االنكليزيةثانية2001تجارة عربي سوريفاطمهابراهيم الخليلجمعهأحمدحلب120117

حلب/االقتصــــاد62.16الفرنسيةأولى2001تجارة عربي سوريهيفاءدبابوناظممحمد غيثحلب1211255

الالذقية/االقتصــــاد87.16االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريفاطمةمناراميرؤىالالذقية122657

الالذقية/االقتصــــاد71.66االنكليزيةأولى1999تجارة عربي سوريوزيرهاالبراهيممحمدعليريف دمشق123229

القنيطرة/االقتصــــاد74.7االنكليزيةثانية2002تجارة عربي سوريأدمهالعسراويسعيدأسماءريف دمشق1241265

القنيطرة/االقتصــــاد63.77االنكليزيةثانية2002تجارة عربي سوريفوزيهالعبدهحسنعبد الهاديريف دمشق125616

حماة/(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 75.2االنكليزيةأولى2000تجارة عربي سوريميادهكسيبيمازنعبد العليمحمص12651

طرطوس/االقتصــــاد77.82االنكليزيةأولى2003تجارة عربي سورينهوندالمصرينضالعديدمشق127100

طرطوس/االقتصــــاد75.11االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريعزيزهشعالنحسنلجينحمص1282103

طرطوس/االقتصــــاد72.16االنكليزيةأولى2003تجارة عربي سوريسميرهفرجابراهيمفاتنهحمص1292102

طرطوس/االقتصــــاد57.91االنكليزيةأولى2000تجارة عربي سوريهنددردرحسنرؤىحمص1302009

حمص/االقتصــــاد84.16االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريعبيرحلبونيعبد المنعممحمد بشرحمص131186

حمص/االقتصــــاد82.98االنكليزيةأولى2000تجارة عربي سوريعبيرحلبونيعبد المنعمرقيهحمص1321905

حمص/االقتصــــاد79.64االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريندىالعثمانمحمد الخالددانيةحمص1331888

حمص/االقتصــــاد78.95االنكليزيةأولى2002تجارة عربي سوريأميهالحسنعليرفاهحمص1342013

السويداء/االقتصــــاد64.07االنكليزيةثانية2000تجارة عربي سوريهدىزهر الدينعادلديمهالسويداء135265

ادلب/العلوم اإلدارية71.52االنكليزيةأولى2000تجارة عربي سوريسحرعلي باشاجمالأنعامريف دمشق1361086

دمشق/الســـــــياحة67.71االنكليزيةأولى2001(فندقي مطبخ)سياحةعربي سوريربيعةكفوزيأحمدمريمدمشق1371080

دمشق/الســـــــياحة64.74االنكليزيةثانية2002(فندقي مطعم)سياحةعربي سورياسمهانسلمونثابتريمدمشق1381200

حمص/السياحة77.11االنكليزيةأولى2001(فندقي مطبخ)سياحةعربي سوريسهيرالبسطاميعدنانطهحمص139211

حمص/السياحة76.68االنكليزيةأولى999(فندقي مطعم)سياحةعربي سورينزههابراهيممحمدأمجدحمص140775

حمص/السياحة75.37االنكليزيةأولى2002(فندقي مطعم)سياحةعربي سوريامينههنداويمحمديحيىحمص141832

طرطوس/السياحة85.24االنكليزيةثانية2001(فندقي مطعم)سياحةعربي سوريأديبةبدرخالدهبةطرطوس142943

رغبات مرفوضة58.45االنكليزيةأولى2002مهن نفطية اللحام وتشكيل المعادنعربي سوريرساليهعمرانبديعأبيحمص143121

الرغبةمعدل التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالتولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل

الالذقية/المعهد التقاني للطب البيطري57.61االنكليزيةأولى2003البيطرةعربي سوريرشيدههاللهمسلمغيدحماة11336

حلب/مدرسة التمريض80.2االنكليزيةأولى2003زراعيةعربي سوريديماالحمدانباسلنور الهدىحمص2289

حمص/المعهد التقاني الزراعي74.73االنكليزيةأولى2003زراعيةعربي سورينعيمهزالبيهحبيببتولحماة3512

الطالب المقبولين بنفس القبول العام
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