
االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يالسويداء11672 انغام نبيل مهناأدب 

يالسويداء2332 ايهاب كامل الجب أدب 

يالسويداء31910 ن فوزي النمطأدب  إلي 

يالسويداء41681 ن مدين حمزهأدب  إيلي 

يالسويداء517 إيهاب نضال حاتمأدب 

يالسويداء61470 أسماء بسام كيوانأدب 

يالسويداء7316 أمجد بهجت الحجارأدب 

يالسويداء8348 بشر محمد الذيبأدب 

يالسويداء985 أدب 
ن ان حسام ابو درهمي  جب 

يالسويداء10180 جمال خالد المقتأدب 

يالسويداء11117 جواد طلعت شنانأدب 

يالسويداء12373 حسام منعم ابو عمارأدب 

يالسويداء1347 حسن احسان عزامأدب 

يالسويداء14107 حسن عبدهللا نرصأدب 

يالسويداء15199 ن احسان كحلأدب  حسي 

يالسويداء162011 ن سامر كرباجأدب  حني 

يالسويداء172046 دلع مروان االعورأدب 

يالسويداء1867 ي ثامر كيوانأدب 
ن
راف

يالسويداء192065 ن الشحفأدب  راما معي 

يالسويداء202091 رتاج نورس ابو رسحانأدب 

يالسويداء212104 يأدب 
رشا يحي  الغورابن

يالسويداء22415 يأدب 
رماح سلمان القلعابن

يالسويداء232117 رنا احسان مسعودأدب 

يالسويداء242128 رهام كنج عزامأدب 

يالسويداء251307 يأدب 
ن
ريم باسل الشوف

يالسويداء262172 زهره جب  الناعمأدب 

يالسويداء2759 سامي فهد مرشدأدب 

يالسويداء282202 سماح ديب بدرانأدب 

يالسويداء292210 سهاد ادهم نعيمأدب 

يالسويداء301328 ين نارص حمادأدب  سب 

يالسويداء31484 أدب 
ن عالء نزيه شلغي 

يالسويداء32190 عمر انور بودقهأدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية السويداء
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 
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ي للعلوم السياحية والفندقية السويداء
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يالسويداء33133 ن مكارمأدب  عمران معي 

يالسويداء3421 عمران وهيب رسي الدينأدب 

يالسويداء35506 يأدب  غدير برهان الحلي 

يالسويداء361642 غدير سامي الشومريأدب 

يالسويداء37109 يأدب 
غسان وهيب القاضن

يالسويداء38134 يأدب 
فهد هندي الزرعوبن

يالسويداء3953 قصي سميح السلمان هنيديأدب 

يالسويداء4099 قيس موفق نكدأدب 

يالسويداء4122 يأدب 
كفاح خالد قرعوبن

يالسويداء422303 ن عفيف شقب أدب  لوجي 

يدمشق434378 مجد رائد عبدوأدب 

يالسويداء4423 مجد سعيد زهر الدينأدب 

يالسويداء4524 مجد فراس ابوفخرأدب 

يالسويداء461804 مرح خالد مكارمأدب 

يالسويداء4714 ممدوح فايز المغوشأدب 

يالسويداء481536 ندى عدنان نرصأدب 

يالسويداء492440 يأدب 
نور موفق التق 

يالسويداء501565 هبه هللا معن عامرأدب 

يالسويداء512470 هديل بسام ابو سعدهأدب 

يالسويداء522477 يأدب 
هديل يارس التق 

يالسويداء532496 يأدب 
هيفاء عمر الجرمابن

يالسويداء54119 وئام وجدي شنانأدب 

يالسويداء551812 ن حمزه أبوحمدانأدب  ياسمي 

يالسويداء561689 يمامه عصام ابو لطيفأدب 

بشار انور عليعلميالسويداء573499

جين كمال عري    جعلميالسويداء587318

خالد جمال طاليععلميالسويداء593684

دلع عماد هاللعلميالسويداء606840

ي المرعيعلميالسويداء614591
رامي راضن

يعلميالسويداء625619 ريم احسان الحلي 

ساره ضياء سلومعلميالسويداء636355

يعلميالسويداء643697 طارق سلمان الحلي 
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ي للعلوم السياحية والفندقية السويداء
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

كارنه نبيل الحلحعلميالسويداء655715

لم وليد بدرعلميالسويداء667393

لينا رغيد نرصعلميالسويداء677405

نور اسد قرموشهعلميالسويداء687122

نور كمال ابو صعبعلميالسويداء697123

هزار دارين منصور منذرعلميالسويداء705668
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