
االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يطرطوس1100 ابراهيم يونس مرعيأدب 

يالالذقية21362 احمد ايمن محمدأدب 

يطرطوس3403 احمد رائد سليمانأدب 

يطرطوس4828 احمد رفعت عباسأدب 

يطرطوس5425 احمد سليمان شعبانأدب 

يطرطوس6839 احمد علي خليلأدب 

يطرطوس72427 يأدب  اديمار محمود يازج 

يطرطوس8312 الياس يوسف معوضأدب 

يطرطوس9317 امجد بسام عليأدب 

يطرطوس103032 امل كامل حمدانأدب 

يطرطوس11120 انطونيوس سيمون دبولأدب 

يطرطوس123050 ايمان علي محي الدينأدب 

يالالذقية131188 أحمد عبد اللطيف منصورأدب 

يحمص143954 أحمد نور الدين عليأدب 

يطرطوس152281 أليسار الياس دوميطأدب 

يطرطوس162041 أليسار علي وسوفأدب 

يطرطوس172594 أليسار وسام وسوفأدب 

يطرطوس18391  سلمان عليأدب 
ن أمي 

يدير الزور19535 أنس عبد المجيد الجرادأدب 

يطرطوس203054 آية أحمد جانمأدب 

يطرطوس213072 آية يوسف حيدرأدب 

يطرطوس221965 آيه اسعد وسوفأدب 

يطرطوس232854 آيه عماد حمدانأدب 

يطرطوس242855 آيه عيىس عليأدب 

يطرطوس252199 ن ديبوأدب  آيه معي 

يطرطوس262238 بتول محسن سالمهأدب 

يطرطوس273096 براءه علي سليمانأدب 

يطرطوس281996 تيماء ايمن ابورحالأدب 

يطرطوس29914 جعفر علي ديبأدب 

يطرطوس303132 جميلة منهل سليمأدب 

يطرطوس313138 أدب 
جودي رضا خضن

يطرطوس323140 جولي غسان صالحأدب 

يطرطوس33395 حسن احمد غانمأدب 

يطرطوس34520 حسن علي محفوضأدب 

يطرطوس35163 حسن محمود محمدأدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية طرطوس
ي مسابقة المعهد التقابن

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

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يطرطوس36982 حسن هيثم سليمانأدب 

يطرطوس37992 ن محمد عبدوأدب  حسي 

يطرطوس383164 أدب 
ن حال يوسف ياسي 

يطرطوس3911 حمزه علي حسنأدب 

يطرطوس401023 حيدرة غسان محمدأدب 

يطرطوس4148 حيدره نمر خطيبأدب 

يطرطوس42149 خضن جديد نارصأدب 

يطرطوس432128 دلع اياد مسلمأدب 

يطرطوس443191 دموع راسل يوسفأدب 

يطرطوس453196 ديما أحمد حسنأدب 

يطرطوس463201 راما اياد مؤذنأدب 

يطرطوس473230 رغد عهد ملحمأدب 

يطرطوس483250 رنيم بديع طيباأدب 

يطرطوس493257  علي عليأدب 
ن رني 

يطرطوس502779 رهف عيىس محمدأدب 

يطرطوس512243 رهف قيس ابراهيمأدب 

يدمشق5212790 روجينا سامر حبقهأدب 

يطرطوس5318 روي فكتور شمكيانأدب 

يطرطوس541050 أدب 
ن رياض عبدالقادر حسي 

يطرطوس551720 ريتا حسان عليأدب 

يطرطوس56105 زين العابدين مصطفن تفاحةأدب 

يطرطوس573326 سارة كمال احمدأدب 

يطرطوس581069 ساري محمد عثمانأدب 

يطرطوس593334 سالي عبد الكريم ديبأدب 

يطرطوس603350 سالفه نعمان دلخأدب 

يطرطوس61168 سلمان علي حمودأدب 

يطرطوس6222 سليمان عمار عليأدب 

يطرطوس633697 شذى يارس محفوضأدب 

يطرطوس64500 شعيب محمد ديبأدب 

يطرطوس65474 صالح مروان عيىسأدب 

يطرطوس662246 عبي  عصام الدين عثمانأدب 

يطرطوس6795 عزيز حسن خضورأدب 

يطرطوس68550 علي أسد معالأدب 

يطرطوس69243 علي حسيب بدورأدب 

يطرطوس70713 علي زين العابدين آصف عبودأدب 
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ي للعلوم السياحية والفندقية طرطوس
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحماة712715 علي محمد سليمانأدب 

يطرطوس72280 علي نمر سويدانأدب 

يطرطوس731244 علي وعد سلومأدب 

يطرطوس7499 علي يوسف عيىسأدب 

يطرطوس75494 عمار طالب الشغريأدب 

يدرعا76380 عمار نوار سليمانأدب 

يطرطوس771259 عيىس حسن عباسأدب 

يطرطوس781266 غدير رياض اسماعيلأدب 

يطرطوس792875 غزل غسان ديوبأدب 

يطرطوس80281 فادي علي محمدأدب 

يطرطوس813420 فاطمه أحمد كاكهأدب 

يطرطوس82282 فرقد انيس سعودأدب 

يطرطوس833454 كارول احمد شبليأدب 

يالالذقية841191 كامل حسن معروفأدب 

يطرطوس853457 كريمه عقيل زيزفونأدب 

يطرطوس863476 لوزا حيدر اسماعيلأدب 

يطرطوس872006 لونا حسن عيشهأدب 

يطرطوس8881 ليث نادر مهناأدب 

يطرطوس892058 ن أسد شحودأدب  لي 

يطرطوس90265 ماجد محمد عليأدب 

يطرطوس91347 ن محمدأدب  مجد حسي 

يطرطوس92644 مجد نادر ميهوبأدب 

يطرطوس9332 محمد ايمن حسنأدب 

يطرطوس941341 محمد بسام محمدأدب 

يطرطوس95211 محمد عدنان جوهرهأدب 

يطرطوس96718 أدب 
محمد وليد خضن

يطرطوس971944 مرح علي حمدانأدب 

يطرطوس982292 مرح غسان سمعولأدب 

يطرطوس992407 مرح محمد ابراهيمأدب 

يطرطوس1002625 مرفت مزيد عليأدب 

يطرطوس1012538 مروى زهي  عيىسأدب 

يطرطوس1023537 مريم محمد خدامأدب 

يطرطوس1033540 مريم نزار خليلأدب 

يطرطوس104116 مصطفن حسان اسماعيلأدب 

يطرطوس1051436 معن علي االبراهيمأدب 
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ي للعلوم السياحية والفندقية طرطوس
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يطرطوس106304 منصور عبد الرحمن دالأدب 

يطرطوس1072034 نا عمر عثمانأدب  مي 

يطرطوس1081736 ي يارس عليأدب  مي 

يطرطوس109508 نزيه اسكندر طيارأدب 

يطرطوس1102249 ن درويشأدب  نغم حسي 

يطرطوس1112010 نغم حيدر عباسأدب 

يطرطوس1122694 نغم خليل خليلأدب 

يطرطوس1133586 نغم عادل عليأدب 

يطرطوس1141470 هادي صالح عبد اللطيفأدب 

يحماة1151154 هادي قاسم ديوبأدب 

يطرطوس1163630 هبه صالح حسنأدب 

يطرطوس1173638 هدى محمد محمدأدب 

يطرطوس1181896 هديل محمد محمدأدب 

يطرطوس1191883 هديل محي الدين عاصيأدب 

يطرطوس1203653 هديل نوار حميدوشأدب 

يطرطوس1212457 يانا مازن حيدرأدب 

يطرطوس122544 يحي  اكرم محمدأدب 

يطرطوس123310 يوسف بشار بشارهأدب 

يطرطوس124284 يوسف حسام ديبأدب 

يطرطوس1251514 أدب 
ن يوسف محمود حسي 

يطرطوس126285 يوشع إبراهيم سالمهأدب 

يطرطوس127624 يوشع علي غنومأدب 

ابراهيم محمد وردهعلميطرطوس1288112

احمد باسل زروفعلميطرطوس1297713

إليانا عدنان اسعدعلميطرطوس13011655

أنس فادي تقالعلميطرطوس1314752

بتول نزيه حسنعلميطرطوس13212477

تاج حاتم غانمعلميطرطوس13310844

جعفر حافظ ديبعلميطرطوس1346752

جعفر وسام فتنهعلميطرطوس1355617

جود مازن السليمعلميطرطوس13613132

جيمي رمزي اسعدعلميطرطوس1376657

حسن علي اسي علميطرطوس1383920

 حسن العليعلميطرطوس1395487
ن حسي 

 علي حمدانعلميطرطوس1406163
ن حسي 
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ي للعلوم السياحية والفندقية طرطوس
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

خضن شادي حسنعلميطرطوس1416632

خضن عمار ابو ديابعلميطرطوس1425007

يعلميطرطوس1434030  فادي دروب 
خضن

دانيال اياد عبد الرحمنعلميطرطوس1446758

ديانا حسن العديعلميطرطوس14510684

رغد علي سليمانعلميطرطوس14611411

زين العابدين رزق هللا جوهرهعلميطرطوس1475009

يعلميطرطوس1488371 زينب حاتم زغيي 

سامي نديم عباسعلميطرطوس1498175

ساندرا عيىس العديعلميطرطوس15013751

سالف سليمان خضنعلميطرطوس15113501

سلمان مصطفن ابراهيمعلميطرطوس1524875

عادل مرشد بوليس طحانعلميطرطوس1536107

عال علي نارصعلميطرطوس1549543

عالء محمد عليعلميطرطوس1554243

علي اسامه درغامعلميطرطوس1566110

ن ابراهيمعلميطرطوس1577227 علي حسي 

علي سمي  ابراهيمعلميطرطوس1584880

علي طالب موىسعلميطرطوس1596805

علي غسان شعبانعلميطرطوس1606636

علي محمد الزياكعلميطرطوس1616026

علي محمد حسنعلميطرطوس1627504

غانم اسماعيل اسماعيلعلميطرطوس1636144

غدير سلمان المضيعلميطرطوس1647526

ماريان حسن محمدعلميطرطوس16513015

ن يوسفعلميالالذقية16612237 محمد حسي 

محمد عادل نمنومعلميطرطوس1676202

محمد عمار ظاظاعلميطرطوس1688024

محمود محمد ابراهيمعلميطرطوس1694898

مريم محمود اسماعيلعلميطرطوس17010048

مظهر محمد شيخ يوسفعلميطرطوس1715294

مها نديم محمودعلميطرطوس17212782

موىس سهيل نعمانعلميطرطوس1737459

ميار عيىس خضورعلميطرطوس1745024

ندى بسام يوسفعلميطرطوس17512458
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ي للعلوم السياحية والفندقية طرطوس
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

ندى رائد حسنعلميطرطوس1768785

نورما خليل عليعلميطرطوس1779606

وئام حبيب العدهعلميطرطوس17810698

يحي  زكريا احمدعلميطرطوس1796663

يزن ابراهيم عيىسعلميطرطوس1804069

يوسف محمد حسنعلميطرطوس1817419

ن(خياطة المالبس)نسوية طرطوس18266 آالء محمد ياسي 

بتول يونس بلول(خياطة المالبس)نسوية طرطوس183198

حنه يوسف دونا(خياطة المالبس)نسوية طرطوس184102

ريم منذر ملحم(خياطة المالبس)نسوية طرطوس18571

رساء عادل صبح(خياطة المالبس)نسوية طرطوس186150

فاطمه عبد الكريم اسماعيل(خياطة المالبس)نسوية طرطوس187187

فرح محمد عمار(خياطة المالبس)نسوية طرطوس188114

 محمد علي(خياطة المالبس)نسوية طرطوس189115
ن لجي 

هديل جابر طاهر(خياطة المالبس)نسوية طرطوس190195

والء احمد ناصيف(خياطة المالبس)نسوية طرطوس191140

ن اسام العموري(خياطة المالبس)نسوية طرطوس19241 ياسمي 

6/6


