
االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يحماة11358 ابراهيم حسام ورقأدب 

يحمص2773 أدب 
ن احمد جابر الحسي 

يحمص31269 احمد حسان صبحأدب 

يالالذقية41835 احمد خالد هابيلأدب 

يحمص5689 أدب 
استيفن ميشيل متى

يحمص67940 يأدب  ارساء كنعان الحلت 

يحماة71586 اسماعيل تامر برازيأدب 

يحمص87994 االء محمد السالمهأدب 

يحمص9665 الياس بسام ناصيفأدب 

يحمص101122 ايلي بسام عسافأدب 

يحمص1110520 إيناس عامر نفرهأدب 

يدير الزور123904 أري    ج أنور الجاجانأدب 

يحمص136116 أري    ج جهاد مريمأدب 

يحمص141523 أمثل غسان خطيبأدب 

يدير الزور15547 أدب 
أيهم محمدرشيد المصطفن

يحمص167991 أدب 
آالء عيىس الخضن

يحمص178001 آالء محمود عبد الوهابأدب 

يحمص186335 آيه ثابك شاويشأدب 

يحمص196879 آيه صالح االسماعيلأدب 

يحمص206819 آيه فؤاد فياضأدب 

يحمص217156 بتول احمد عيىسأدب 

يحمص227686 ن عوضأدب  بتول حسي 

يريف دمشق238612 بتول عبد النارص الحسنأدب 

يحمص248176 بتول علي منشأدب 

يحمص251084 بشار محمد البكورأدب 

يحمص261085 بالل أحمد الدرويشأدب 

يحمص27233 تاج الدين جودات قاسمأدب 

يدرعا287299 ي منصور حسنأدب 
تهابن

يريف دمشق296624 يأدب 
ن محمد القاضن تولي 

يحمص306023 جودي خالد الحمادهأدب 

يحماة317508 جيهان مصعب العليأدب 

يحماة32834 حازم محمد جمولأدب 

يحمص331327 حسام بسام اسب أدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

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

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحماة341049 حسن تيسب  الذهبأدب 

يحمص35513 حسن زياد طياوي الشهب  بحبوحأدب 

يحمص36246 ن احمد الباروديأدب  حسي 

يحمص37803  سمب  عليأدب 
ن حسي 

يحمص386979 حال كفاح الشيخأدب 

يحماة391920 حمدو اسماعيل عبيدوأدب 

يحمص40134 حمزه وائل الملحمأدب 

يحمص41135 حمزه يونس العقلأدب 

يحمص428341 حنان عمران ابو عيدأدب 

يحمص438355 ن محمد حالقأدب  حني 

يحمص44248 حيدر محسن المطرأدب 

يحمص45139 يأدب 
حيدر هشام الحورابن

يحمص46251 حيدره باسم بدورأدب 

يحمص471227 خالد جمال الشيخأدب 

يحمص481166 خب  الدين غسان منصورأدب 

يحمص49918 رامي عماد التقلهأدب 

يحمص506677 رانيه محمود خطابأدب 

يريف دمشق51822 رأفت غازي الغاويأدب 

يحمص526783 رزان نضال اسدأدب 

يحماة532105 رضوان عدنان الصالحأدب 

يريف دمشق546786 رهف خلدون عبد اللطيفأدب 

يحمص557709 رهف نعيم بدرأدب 

يحمص56886 يأدب 
رواد نجم الريابن

يحمص578634 روان نوفل االسعدأدب 

يحمص581318 ريمون عبود ابراهيمأدب 

يدرعا592757 رئيف عمار القاسمأدب 

يحمص608481 رئيفه زكريا دلهأدب 

يحمص61514 زكريا عبد المنعم بحبوحأدب 

يحمص62850 أدب 
ن زين العابدين يحت  ياسي 

يحماة637656 زينب شعبان محمدأدب 

يحمص648724 يف العجفهأدب  ساره رسر

يحماة652143 سامح محمد فخريأدب 

يحمص661380 سامر محمد قاسمأدب 
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ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحمص67694 سامي جون مخائيلأدب 

يحمص687351 سالم غسان مثالأدب 

يحماة69936 سليمان محسن ديبأدب 

يطرطوس70493 سومر حسان دعكورأدب 

يحماة712210 سومر مجر مجرأدب 

يحماة726342 سيدرا عيىس العيىسأدب 

يحمص73684 بل عبد المسيح كوركيسأدب  رسر

يحمص748824 يأدب 
وق سليم حصتن رسر

يحمص75157 شيث علي حمودأدب 

يحمص762533 صالح فيصل الكرديأدب 

يطرطوس772532 صبا سامر منصورأدب 

يحمص785159 طه محمد السماعيلأدب 

يحماة792289 عادل حيان العليأدب 

يحمص80261 عادل فيصل الحميدأدب 

يحمص817092 عائشه طلعت عودهأدب 

يحماة822320 عبد الجبار محمد خليلأدب 

يحمص8357 عبد الرحمن فراس سنبليأدب 

يريف دمشق84857 عبد الرحمن محمد عبد القادرأدب 

يحماة8542 عبد الصمد عبد الكريم صابيعأدب 

يحمص862654 عبد الكريم بشب  المحمدأدب 

يحمص871065 عبد هللا علي عيىسأدب 

يحمص88681 عبدالحليم اسعد مرعيأدب 

يحماة897455 عبب  ميرس زعزوعأدب 

يحمص901400 عزام توفيق الشعارأدب 

يحمص917333 هأدب  عال محمد صب 

يحمص92782 علي احمد المرعيأدب 

يحمص932928 علي زين العابدين سامر القنطارأدب 

يحمص94959 علي نادر جحاأدب 

يحمص95169 علي يارس عجيبأدب 

يحمص962930 عماد سليمان الفرهودأدب 

يحمص972942 عمار رائد المعراويأدب 

يحمص981097 عمر محمود الدراوشهأدب 

يحمص99655 عمر نشمي المفرجأدب 
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ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يدرعا1001405 يأدب  عمران محمد خالد الزعت 

يحمص101174 غدير طالب السعودأدب 

يحمص1028960 غزل محمد المنصورأدب 

يحمص1033056 غسان وجيه حسنأدب 

يحمص1041071 غيث تامر محفوضأدب 

يحمص1053071 فاخم منذر االحمدأدب 

يحمص106686 فارس وليد بيطارأدب 

يحمص1077223 فاطمه عماد حبيجانأدب 

يحمص1089035 ي الخطيبأدب 
فاطمه هابن

يحمص1097692 فرح عماد االشقرأدب 

يدير الزور1101118 فهد حامد المحمدأدب 

يحمص1111519 فياض ميخائيل االترمأدب 

يحمص112353 قصي فراس ديب المحمدأدب 

يحمص1136789 ن فايز اسدأدب  كارولي 

يحمص1146541 كوثر يارس االسماعيلأدب 

يحماة1157179 الرا محمود محمودأدب 

يحمص1163129 لؤي فواز بنيانأدب 

يحماة117979 ليث تميم عليأدب 

يحمص1187481 ي سعدأدب 
ليل طوبن

يحمص1197043 لينا غازي عزيزأدب 

يحمص1206811 ماريا فرحان نقوالأدب 

يحمص121285 مازن سيف الدين ابراهيمأدب 

يحماة1227289 مايا احمد الحسنأدب 

يحمص1236674 مايا مراد شادأدب 

يحمص1241616 مجد احمد االسعدأدب 

يدير الزور125912 يفأدب  محمد تليد السيد رسر

يحمص1261104 محمد خضن حسنأدب 

يحمص12779 محمد سمب  العران العجميأدب 

يحماة1281259 محمد صالح رمضانأدب 

يحمص1293344 محمد عبدالكريم عزيزأدب 

يحمص130295 محمد عصام رستمأدب 

يحمص1311293 يأدب 
محمد علي ايمن الفوعابن

يحمص132960 محمد علي جحاأدب 
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ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحمص133365 محمد علي عبدالعليم شيخأدب 

يريف دمشق134809 محمد فهد الزحيليأدب 

يحمص135961 محمد فيصل عودهأدب 

يحماة1365237 محمد محمد نظام الدين محمد علوشأدب 

يحمص1373530 محمد مسعود عبد هللا الفرانأدب 

يحماة1381103 محمد نور سمب  الصوافأدب 

يحمص1393576 محمود خالد حميدانأدب 

يطرطوس140496 محمود سائر دعكورأدب 

يطرطوس141497 محيا محمد دعكورأدب 

يطرطوس1421429 يأدب 
مصطفن طالل تركمابن

يحماة1433532 مضن خالد العموريأدب 

يريف دمشق144810  علي عليويأدب 
ن معبى

يحمص145794 مقداد رائف شحادهأدب 

يحمص146922 ن الموىسأدب  ميالد حسي 

يحمص1477308 ناردين باسم زيودأدب 

يحمص1489299 نتالي موىس موىسأدب 

يحمص1496172 أدب 
ن نغم منذر الحسي 

يحمص1507228 نور حمدو طويلةأدب 

يحماة1517406 نورا غيدق سلومأدب 

يحمص1523760 نورس أحمد درويشأدب 

يحمص1539403 ن نادر مخلوفأدب  مي  نب 

يحمص1549406 نيلي نبيل جملأدب 

يحمص1559464 هديل زكريا شيخ عثمانأدب 

يحمص1567249 هديل لؤي خضورأدب 

يحمص157676 وسام منصور اسدأدب 

يحمص1587096 وعد عبدالغفار عودهأدب 

يحمص1599542 وفاء عيىس بدرانأدب 

يحمص160825 وليم باسم العليأدب 

يحمص1617241 يارا سامر فرحأدب 

يحمص1629574 ن عبد القادر عبد الحقأدب  ياسمي 

يحمص1639579 يأدب   محمد فاروق الحلت 
ن ياسمي 

يحماة164853  حسن السيد عليأدب 
ن ياسي 

يحماة1653701 ن مدين دبوريأدب  ياسي 
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ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحمص166195 يحت  اصف الدرويشأدب 

يحمص1673866 يزن محمد صالحأدب 

يحمص1683988 يزن منب  الوعريأدب 

يحماة169888 يزن وهيب عباسأدب 

يحمص1701285 يوسف احمد الحسنأدب 

يالالذقية1713518 يوسف عمار داؤودأدب 

يحمص172624 يوشع احمد المحمدأدب 

يحماة1731262 يوشع رامز الحمودأدب 

يحمص174205 يوشع فادي جرادأدب 

يحمص1753991 از هيفهأدب  يوشع فب 

عيحمص176207
ن المحمودرسر زينب حسي 

عيحمص177217
هرسر نور عباس كب 

الحسن محمود حمودعلميحمص17818037

العباس خضن الحلوعلميحمص17915765

الياس فؤاد يوسفعلميحمص18014566

الياس يوسف نقوالعلميدمشق18122918

امجد افرام مخولعلميحمص18214591

ايلي غزوان ابرهيمعلميحمص18315351

أحمد عبد الرزاق لولوعلميحماة18412989

أمجد غسان القدىسيعلميحمص18511470

آية عبد الباسط الحاج يوسفعلميحماة18618320

بتول محسن السالمعلميحمص18721555

بشار نزيه فاطرهعلميحمص18814049

تيماء هيثم الحسنعلميحمص18922661

ثراء حامد جمالعلميحمص19022645

جعفر علي سليمانعلميحمص19116058

نعلميحمص19218082 جعفر منهل شاهي 

جنا راسم كعديعلميحماة19322090

حازم عبداللطيف الكرديعلميحمص19416080

حسام محمد تمومعلميحماة19513714

ن يوسف عليعلميحمص19622301 حني 

يعلميحمص19712872 حيدر فيصل الخضن

حيدره نضال شلهومعلميحمص19812879
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ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

خليل احمد باللعلميحمص19915782

دانيال احمد زينهعلميحمص20016178

دلع بدر عونعلميحماة20122106

دينا صالح الغانمعلميحمص20221449

ربيع نارص السليمانعلميحمص20313170

رهف نداء خلوفعلميحمص20421459

روان علي رستمعلميحماة20522059

ريم غسان عبد النورعلميحمص20622922

زين العابدين محمد العيىسعلميحمص20712145

يعلميحمص20825420
وبن زينب محمد فيبى

سارا مازن السليمانعلميحمص20922466

ساما حازم دويبعلميحماة21020818

سالف ايهاب العبدهللعلميحمص21121475

ه حسام بيطارعلميحمص21223049 سمب 

ضىح محمد صقرعلميحمص21325511

عامر عثمان ناصيفعلميريف دمشق21419398

عبد العزيز زياد السيد عليعلميحمص21511081

عبد هللا محمد الرفاعيعلميحمص21614378

عالء عماد النجارعلميريف دمشق21717753

علي رامز الضاهرعلميحمص21814981

علي عبد الحميد الحسنعلميحمص21916477

عيىس رمضان الشمعهعلميحمص22014350

غيث فادي مخولعلميحمص22114647

فهمي طالل بركاتعلميحمص22214576

كاترينا سليمان شالوحهعلميحمص22322927

يعلميحمص22423789 كارال رضاه وهت 

كرم عبدو بروعلميحماة22513556

كمال ميالد ملحمعلميحمص22613883

ماريه رضا قاسهعلميحمص22722693

مايا احسان شليلعلميحمص22823798

محسن محمد جرديعلميحمص22914710

محمد باسل صارمعلميحمص23013043

محمد حسام الدين الخضنعلميحمص23113188
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ي للعلوم السياحية والفندقية حمص
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

محمد عبد الحكيم العوادعلميحمص23215380

مقداد حيدر عليعلميحمص23313854

متن زياد زنطحعلميحمص23425712

نعلميحمص23523409 نغم رفعات حسي 

نغم يحت  اليوسفعلميحمص23624733

نور محمود برادعيعلميحمص23725788

نور نوفل ديوبعلميحماة23822378

هادي منيب درويشعلميحمص23914718

يعلميحمص24013111
هارون محمود فابى

هازار يارس حسنعلميحمص24125811

هبه حسن ميهوبعلميحمص24225814

يارا فهيم الحسنعلميحمص24321544

يحت  عيىس العيىسعلميحمص24413124

يزن مصطفن سمعولعلميحماة24514175

يعرب محمود االسعدعلميحمص24613862

يوسف باسل ضاهرعلميحماة24712322

سيلينا خضن المحفوض(حالقة وتجميل)نسوية حمص248481

ي(حالقة وتجميل)نسوية حمص249489
كاتيا نزار الحورابن

نغم أيمن اليوسف(حالقة وتجميل)نسوية حمص250494

ن ملحم عبد العزيز(حالقة وتجميل)نسوية حمص251496 نيفي 

ن(خياطة المالبس)نسوية حمص252285 تيماء اكرم حسي 

 علي الشعبان(خياطة المالبس)نسوية حمص253333
ن حني 

خديجه محسن المنصور(خياطة المالبس)نسوية حمص254301

رغد يوسف درغام(خياطة المالبس)نسوية حمص255303

كي(خياطة المالبس)نسوية حمص256336
غزل احمد البى

فرح عادل المليح(خياطة المالبس)نسوية حمص257311

مايا ريكاردس منصور(خياطة المالبس)نسوية حمص258296

ميس نزيه ناصيف(خياطة المالبس)نسوية حمص259179

نغم سلمان بدر(خياطة المالبس)نسوية حمص260313

نور رمضان زيدان(خياطة المالبس)نسوية حمص261341

وديان محمد عاضي(خياطة المالبس)نسوية حمص262297
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