
االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يالالذقية11807 ابراهيم رفيق اسماعيلأدب 

يالالذقية21817 ابراهيم محمد حمادأدب 

يالالذقية3445 ابراهيم يحيى القيمأدب 

يالالذقية4369 احمد ايمن بلوطأدب 

يالالذقية5461 احمد رمضان اسماعيلأدب 

يالالذقية61845 احمد عاطف حسنأدب 

يالالذقية71099 احمد محمد جبورأدب 

يالالذقية81875 احمد مصطفى عوادأدب 

يالالذقية91894 اسامة بسام نجارأدب 

يالالذقية106727 ارساء شحاده صالحأدب 

يالالذقية111897 اسعد جمال ميهوبأدب 

يالالذقية12479 ف قيس قره جهأدب  ارسر

يالالذقية131913 اغيد عماد بدورأدب 

يالالذقية141920 هأدب  ى شهيى الحسن اميى

يالالذقية151297 الغيث فادي محفوضأدب 

يالالذقية16266 القاسم علي محمدأدب 

يالالذقية176800 اليسار نميى خليلأدب 

يالالذقية181939 أدب 
ى امجد حبيب حسيى

يالالذقية191156 امجد نضال عيىسأدب 

يالالذقية201841 أحمد شعبان طوبال عليأدب 

يحماة21657 ةأدب  أحمد محمد خضى

يالالذقية22926 أحمد نضال يوسفأدب 

يالالذقية23809 أرغد فرهان أسعدأدب 

يالالذقية2440 أغيد علي قدحأدب 

يالالذقية254915 ى عالء الدين غاليهأدب  أفيى

يحماة266902 ي حمودأدب  أنسام راج 

يطرطوس273013 آالء عهد احمدأدب 

يالالذقية286874 آيه ثائر جرادأدب 

يالالذقية296896 آيه غياث حميشوأدب 

يحماة306798 آيه منعم كحلهأدب 

يالالذقية312014 بشار مأمون نارصأدب 

يطرطوس323117 بيسان مدين هدبهأدب 

يالالذقية33722 جعفر ايمن غصنأدب 

يالالذقية34995 جعفر مازن طرافأدب 

يالالذقية35608 جميل علي باللأدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية الالذقية
ي مسابقة المعهد التقابى

ى
ى ف أسماء الناجحيى
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يالالذقية36271 جميل فراس رضوانأدب 

يالالذقية377004 جميلة عباس حاج حسنأدب 

يالالذقية387036 ى نمنومأدب  جودي ياسيى

يالالذقية392143 حسان سميح حسنأدب 

يالالذقية402179 حسن نضال حمودهأدب 

يالالذقية41683 ى العز بدورأدب  حسيى

يالالذقية422220 حمزه علي الفرويأدب 

يالالذقية431064 حمزه هيثم حريطومأدب 

يالالذقية447066 ى ايمن حسنأدب  حنيى

يالالذقية454424 ى رامز مخلوفأدب  حنيى

يالالذقية462235 حيدر اديب عدرهأدب 

يالالذقية471033 حيدر سامر خيى بكأدب 

يالالذقية482247 حيدر علي طرموشأدب 

يالالذقية49571  علي ديبأدب 
حيدر مصطفى

يالالذقية501285 حيدرة عبدالرحيم سعودأدب 

يالالذقية515062 راما غسان خدامأدب 

يالالذقية522338 رامي زهيى عديرهأدب 

يالالذقية532346 رامي وئام بليديأدب 

يطرطوس54262 ربيع ماهر خضورأدب 

يالالذقية555852 رغد يارس موىسأدب 

يالالذقية565491 رهف فادي زاهرأدب 

يالالذقية577332 رهف محمد شملصأدب 

يالالذقية58685 رواد نضال بوعيىسأدب 

يالالذقية595533 بكأدب  روان منيى خيى

يالالذقية607373 روسيا قيس صالحأدب 

يالالذقية614904 روىل حسام قاسمأدب 

يالالذقية627437 ريماز ماهر عبودأدب 

يالالذقية631407 زين العابدين احمد علوشأدب 

يالالذقية641107 زين العابدين سميى الخيىأدب 

يالالذقية654748 سارة احمد سميى خربوطليأدب 

يالالذقية667512 سارة ماجد العوضأدب 

يالالذقية677508 ساره شادي عاموديأدب 

يالالذقية687511 ساره علي كعدهأدب 

يالالذقية692454 سليم بسام امونأدب 

يالالذقية70998 سليمان ثائر علشهأدب 
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يالالذقية711050 سليمان صخر قاسمأدب 

يطرطوس723365 سناء عيد سليمانأدب 

يطرطوس733367 سندس عمر شعبانأدب 

يالالذقية74876 سهيل وسيم جنبالطأدب 

يالالذقية755445 سوزان قيس صالحأدب 

يالالذقية762500 شكيب وديع حمدانأدب 

يالالذقية775217 شهد اديب داودأدب 

يالالذقية78999 صارم عبد هللا مهناأدب 

يالالذقية791149 صالح نجدات الشاعرأدب 

يالالذقية807657 صفا مصطفى طالل عيدابوحزينةأدب 

يالالذقية811313 طارق نضال بوزأدب 

يالالذقية82947 طالب محمد نادرأدب 

يالالذقية83705 عامر مروان اسماعيلأدب 

يالالذقية842547 عباده غسان زيدانأدب 

يالالذقية852596 عبد الكريم حافظ محمودأدب 

يالالذقية86879 عبد النور رامز ديوبأدب 

يالالذقية87660 عبدهللا مهنا يوسفأدب 

يالالذقية887676 عبيى احمد عبدهللاأدب 

يالالذقية89610 عزيز نادر قاسمأدب 

يالالذقية902664 عالء هيثم ابراهيمأدب 

يالالذقية91611 علي اصف حبيبأدب 

يالالذقية921001 علي أسد ديبأدب 

يالالذقية932693 ى حبيبأدب  علي حسيى

يدرعا941344 علي سميى الشحاداتأدب 

يحماة95956 علي عبد الرحمن عباسأدب 

يالالذقية961002 علي عمار ابراهيمأدب 

يالالذقية97950 علي فادي مهناأدب 

يالالذقية98732 علي فهيم حسنأدب 

يالالذقية992728 علي كارس رياأدب 

يالالذقية100889 علي مالك عرعورأدب 

يالالذقية101991 علي محمد سالمأدب 

يطرطوس102335 عمار اسكندر عاقلأدب 

يالالذقية1032772 عمار زهيى ديوبأدب 

يالالذقية1042775 عمار عدنان اسماعيلأدب 

يالالذقية105110 يأدب 
عمر حسام صهيوبى
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يالالذقية1061324 عمر خالد هرموشأدب 

يالالذقية1072818 وأدب  غدير ابراهيم خضى

يالالذقية108482 غدير سامر سميهأدب 

يالالذقية1094942 غرام سميع جوالقأدب 

يالالذقية1104841 غنار سالم صقرأدب 

يالالذقية111640 غيث شفيق حبيبأدب 

يالالذقية112114 فادي نبيل حنينوأدب 

يالالذقية113899 فارس سميى خزامأدب 

يالالذقية1147743 يأدب 
فاطمه بشار صهيوبى

يالالذقية1155651 فرح ربيع عباسأدب 

يالالذقية1167790 فريده رستم المضيأدب 

يالالذقية117469 أدب 
ى قصي محمد حسيى

يالالذقية1187803 يأدب 
كاترين احمد القاضى

يالالذقية1195264 كاردينيا ناشد وردهأدب 

يالالذقية120502 كرم احمد نعنوعأدب 

يالالذقية1215319 ى يوسف احمدأدب  لجيى

يالالذقية12256 لورانس محسن ديبوأدب 

يالالذقية1231214 ليث دوالة سعيدأدب 

يالالذقية1242928 ليث سمعان اسعدأدب 

يالالذقية1252938 ليث مالك الشاخأدب 

يالالذقية1262960 ماهر محمد زين العابدينأدب 

يحماة127681 ماهر منهل اسماعيلأدب 

يالالذقية1287910 مايا لؤي عباسأدب 

يطرطوس1293507 مايا محمد حامدأدب 

يالالذقية1302965 مجتي  صالح ديبوأدب 

يالالذقية1311169 مجد مهيب سلمانأدب 

يالالذقية1321171 مجد نضال عليأدب 

يدرعا1331485 يأدب  محمد ابراهيم الزعي 

يالالذقية1343020 محمد باسل صالحأدب 

يالالذقية1353030 محمد ثائر حليمهأدب 

يالالذقية1363189 محمد حسن طارق شمعهأدب 

يالالذقية137735 محمد رزق غصنأدب 

يالالذقية13882 محمد عبدالعزيز فنديأدب 

يحماة139684 محمد علي جوريهأدب 

يالالذقية140957 محمد علي عباسأدب 
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يالالذقية1413110 محمد غزوان حماميأدب 

يدرعا142155 محمد فارس أحمد الشحاداتأدب 

يطرطوس1431384 محمد ماجد حافظأدب 

يالالذقية1443138 محمد مصطفى زينأدب 

يالالذقية1451041 محمد وليد روميهأدب 

يالالذقية1463167 محمد يارس عليشهأدب 

يالالذقية1473260 محمود عبد النور عيىسأدب 

يالالذقية1483282 مراد عماد مرجانأدب 

يالالذقية1498380 مرح عاصم زرقهأدب 

يالالذقية1504798 مرح الئل الدكرأدب 

يالالذقية151636 يأدب  مرهف غسان عميى

يالالذقية1525342 مريانه ثابت نارصأدب 

يالالذقية1533325 ى بربر صموعهأدب  معيى

يالالذقية154961 مقداد فاتح زينهأدب 

يالالذقية155827 مقداد مالك زيدانأدب 

يالالذقية1561003 منيى طالل حسانأدب 

يالالذقية1573344 مهند جمعه مثبوتأدب 

يالالذقية1583350 مهند محمد اسماعيلأدب 

يالالذقية1597983 نا اسد صالحأدب  ميى

يالالذقية1605350 ميس الحارث صقرأدب 

يطرطوس1612387 ميس عهد حسنأدب 

يالالذقية1625394 نتاىلي رفعت اسعدأدب 

يالالذقية1638081 نغم اديب نعيسهأدب 

يالالذقية1648102 نوال محمد بيطارأدب 

يالالذقية1655838 يأدب 
نور احمد خواشفى

يالالذقية1668126 نور مرهف كيوانأدب 

يالالذقية1678220 هديل اديب محمدأدب 

يالالذقية1688241 هديل محمد حوىأدب 

يالالذقية1695423 أدب 
ى وجد موىس شاهيى

يالالذقية1708297 وحيده يارس الشيخأدب 

يالالذقية1713449 ويس بسام فطيمهأدب 

يالالذقية1728333 ي معالأدب 
يارا هابى

يطرطوس173389 يامن باسم عليأدب 

يالالذقية174419 يعرب حسن ترخانأدب 

يطرطوس175336 يوسف احمد عوضأدب 
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أحمد بسام نعمانعلميطرطوس1765762

حسن عالءالدين دالعلميطرطوس1775775

حيدر مازن زاهرعلميالالذقية17811908

رامي موليد جديدعلميحماة17912858

رشيد كامل عباسعلميالالذقية18014214

زين العابدين شعبان داوودعلميالالذقية18112373

سماح محمد استنبوىليعلميطرطوس18213205

شهد أحمد حيدرعلميالالذقية18319291

عباده رياض خليلعلميالالذقية18412069

عبد هللا عمار بيطارعلميالالذقية18514281

عالء علي كمالعلميالالذقية18611772

علي اميى دغمانعلميالالذقية1879399

علي عيىس ضاهرعلميطرطوس1885787

علي هايل الشيخعلميالالذقية18912939

غانم احمد القدارعلميالالذقية19011632

كرم شادي احمدعلميالالذقية19111838

محمد رياض عثمانعلميالالذقية19210372

محمد سليم محرزعلميالالذقية19311552

محمد شعيب برب  هانعلميطرطوس1945407

محمد فراس الصواعلميالالذقية19511688

نابغ يوسف حسونعلميحماة19612816

نغم اسماعيل حسنعلميحماة19721321

نغم علي عاقلعلميطرطوس19810913

نغم وائل سليمانعلميالالذقية19920704

ى عدنان اسماعيلعلميالالذقية20021631 نيفيى

وفاء شادي احمدعلميالالذقية20118308

يوسف بشار عمرانعلميالالذقية20210928

احالم نضال عدله(خياطة المالبس)نسوية الالذقية203147

ى السويدان(خياطة المالبس)نسوية الالذقية20423 انسام معي 

ايه علي عصفور(خياطة المالبس)نسوية الالذقية20525

ي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية206100
آيه سائر غليوبى

براءه محسن احمد(خياطة المالبس)نسوية الالذقية207129

تاال عماد رجب(خياطة المالبس)نسوية الالذقية208150

رهام هيثم رجوب(خياطة المالبس)نسوية الالذقية209106

ريتا ممتاز الشيخ(خياطة المالبس)نسوية الالذقية21032
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زينه مازن سليم(خياطة المالبس)نسوية الالذقية211107

صبا عماد قرقماز(خياطة المالبس)نسوية الالذقية21238

مايا غياث سليم(خياطة المالبس)نسوية الالذقية21341

هيا احمد الحسن الرومي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية214133
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