
نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للثانويات مهنية 
2022-2021للعام الدراسي

لجمهورية العربية السوريةا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة التولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية79.72االنكليزيةثانية2001الحاسوب تقنياتسوري عربيرمزيهرزقمحمودمحمددمشق ريف158

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية79.63االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيفايزهسمارهزكريايوسفدمشق ريف2137

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية76.53االنكليزيةأولى2004الحاسوب تقنياتسوري عربيحليمهصبحنايفغديردمشق3224

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية76.16االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيخولهالرزج سعودالرحمن عبدهناءالقنيطرة4242

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية73.6االنكليزيةأولى2002الحاسوب تقنياتسوري عربيعهدحمودعصامماياطرطوس53542

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية71.26االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيداللناجيرضوانأريجدمشق6601

دمشق/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية69.12االنكليزيةأولى2002الحاسوب تقنياتسوري عربيغادهكناكريهحمدياميرهالقنيطرة7205

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية92.47االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيسوالفاسمياهشامهديلالالذقية8314

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية91.81االنكليزيةأولى2004الحاسوب تقنياتسوري عربيهالهخليلهيثمقنوعالالذقية9305

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية87.88االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيفلايرأحمدهللا عبدنورالالذقية10311

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية78.07االنكليزيةثانية2001الحاسوب تقنياتسوري عربيصارم ليلىعبودعزيزجعفرالالذقية11128

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية73.67االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيالهامدخولرياضمحمدالالذقية1292

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية73.35االنكليزيةأولى2001الحاسوب تقنياتسوري عربيسميحهمصريالدين نورزينبالالذقية13301

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية71.74االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيفاديهحميديوائلزينهطرطوس143465

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية67.86االنكليزيةثانية2002الحاسوب تقنياتسوري عربيهاالعبودباللمحمودالالذقية15200

الالذقية/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية65.28االنكليزيةثانية2004الحاسوب تقنياتسوري عربيصباحالمحمدحسينمروةالقنيطرة16237

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية78.23االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيلينافياضفداءلمىحمص17430

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية75.93االنكليزيةأولى2002الحاسوب تقنياتسوري عربيهيامالحلوهفوازعليحماة18447

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية70.53االنكليزيةأولى2002الحاسوب تقنياتسوري عربيلميسالشيحاويظافراسراءحماة19806

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية70.23االنكليزيةأولى1999الحاسوب تقنياتسوري عربينبيهاخضورعطيهرائدحمص20208

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية67.09االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيفاديهالبستانيأيمنمحمودحمص21100

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية66.05االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيفكتورالرضوانمحمدنورحمص22443

حمص/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية64.91االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيياسمينهزيمناصرجمالحمص23174

حماة/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية73.53االنكليزيةثانية2000الحاسوب تقنياتسوري عربيأميرهالطويرشاحمدامجدحماة2414

حماة/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية65.44االنكليزيةثانية2001الحاسوب تقنياتسوري عربيصباحالتركيعلياحمدالزور دير2570

حماة/(الحاسوب تقانات) التطبيقية الكلية60.51االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيلينايوسفمنذرآصفحماة26313
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دمشق/(ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية80.37االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيرفاعيهالنادوسأحمدإبراهيمدمشق ريف27619

دمشق/(ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية80.05االنكليزيةأولى2003الميكاترونيكسسوري عربيكمالهعيسىياسرابراهيمحماة281323

دمشق/(ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية67.51االنكليزيةأولى2004الميكاترونيكسسوري عربيلميسعثماننضالاحمدحماة291328

دمشق/(ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية66.07االنكليزيةثانية2002الكهربائية التقنياتسوري عربيغادهداؤدفوازليثدمشق301792

دمشق/(ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية64.67االنكليزيةثانية2000الكهربائية التقنياتسوري عربيمنىصبحنايفحسينالسويداء31594

دمشق/(ميكاترونيكس) التطبيقية الكلية62.42االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيسماهرالمسوتيمحمدعماردمشق ريف32633

الالذقية/( الطبية األجهزة تقانات) التطبيقية الكلية79.86االنكليزيةأولى2004الميكاترونيكسسوري عربيغانياالسليمانماجدحيدرحماة331348

الالذقية/( الطبية األجهزة تقانات) التطبيقية الكلية73.47االنكليزيةأولى2002الميكاترونيكسسوري عربيكمالهعيسىياسرزينحماة341352

الالذقية/( والتبريد والتكييف تدفئة) التطبيقية الكلية71.63االنكليزيةثانية2003والتكييف التبريدسوري عربيمهااحمدرامزربيعالالذقية351712

الالذقية/( والتبريد والتكييف تدفئة) التطبيقية الكلية71.42االنكليزيةثانية2000والتكييف التبريدسوري عربيفاتنشحاذهمحمدمنيرأحمدالالذقية361696

الالذقية/(االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية79.07االنكليزيةأولى2002االلكترونية التقنياتسوري عربيجميلهبلوطلؤيحسندمشق ريف37264

الالذقية/(االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية72.14االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيفاديهحميديوائلزينطرطوس3873

الالذقية/(االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية69.3االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيعبيرناصرمحمدآالءالالذقية39391

الالذقية/(االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية69.02االنكليزيةثانية2003االلكترونية التقنياتسوري عربيعناداسعدأبيجعفرالالذقية40553

الالذقية/(االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية68.67االنكليزيةثانية2002الحاسوب تقنياتسوري عربيسلوىميانسيمليثالالذقية41192

الالذقية/(االتصاالت تقانات) التطبيقية الكلية57.74االنكليزيةأولى2003االلكترونية التقنياتسوري عربيالهامعليعزيززيدحمص42605

 للمنشآت الكهربائية التغذية) التطبيقية الكلية68.3االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيحوريهجوريهمحفوضياسينحماة431856

حماة/(المدن و الصناعية

الالذقية/(المركبات ميكانيك)التطبيقية كلية77.63االنكليزيةأولى2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيعفافرستممالكأنسالالذقية441868

الالذقية/(المركبات ميكانيك)التطبيقية كلية74.14االنكليزيةأولى2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيوحيدهناصرمعروفحيدرهالالذقية451876

الالذقية/(المركبات ميكانيك)التطبيقية كلية73.79االنكليزيةثانية2004المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيسهيالصالحمحمدحمزهالالذقية462068

الالذقية/(المركبات ميكانيك)التطبيقية كلية70.05االنكليزيةأولى2001المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيمنىعبوديوسفإبراهيمالالذقية472111

الالذقية/(المركبات ميكانيك)التطبيقية كلية68.93االنكليزيةأولى2003الزراعية والمعدات اآللياتسوري عربيتغرينالعدييحيحمزهحماة483279

الالذقية/(المركبات ميكانيك)التطبيقية كلية57.37االنكليزيةثانية2002المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيحميدهعباسياسينيائلحماة492757

حلب/(الغذائية الهندسة تقانات)التقنية الهندسة كلية61.44االنكليزيةثانية2001(مزدوج تعليم) الميكانيكي التصنيعسوري عربينهالمصطفىعيسىزكرياحلب501496

 المعدات هندسة)التقنية الهندسة كلية63االنكليزيةثانية2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيعائدهعلياحمدبدرطرطوس511602

طرطوس/(واآلليات
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 األتمتة هندسة)التقنية الهندسة كلية78.65االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيامالعبيدوسامريعقوبحماة52418

طرطوس/(الصناعية

 األتمتة هندسة)التقنية الهندسة كلية76.86االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيرتيبهشريفخليلحسينطرطوس5362

طرطوس/(الصناعية

 األتمتة هندسة)التقنية الهندسة كلية70.4االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيياناالمباركرابحخضرطرطوس54144

طرطوس/(الصناعية

 األتمتة هندسة)التقنية الهندسة كلية69.91االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربيثناءالحسينعالءعيسىطرطوس55217

طرطوس/(الصناعية

 األتمتة هندسة)التقنية الهندسة كلية63.23االنكليزيةثانية2003االلكترونية التقنياتسوري عربيآمالحسينسامرخضرطرطوس56314

طرطوس/(الصناعية

طرطوس/(الزراعية المكننة)التقنية الهندسة كلية68.53االنكليزيةثانية2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيسهامهللا العبداسامهاحمدحمص572653

 الطاقات تقانات) التقنية الهندسة كلية82.28االنكليزيةأولى2003والتكييف التبريدسوري عربيسالفهمرعيحسنيوشعطرطوس581358

طرطوس/(المتجددة

 الطاقات تقانات) التقنية الهندسة كلية75.72االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيفاطمهاحمدجمالعدنانطرطوس59924

طرطوس/(المتجددة

 الطاقات تقانات) التقنية الهندسة كلية70.05االنكليزيةأولى2002الكهربائية التقنياتسوري عربيثناءعباسظهيرمحمدطرطوس60951

طرطوس/(المتجددة

 الطاقات تقانات) التقنية الهندسة كلية67.98االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيميساءشاكرنزارالحميد عبدطرطوس61835

طرطوس/(المتجددة

دمشق/الجميلة الفنون كلية75.35االنكليزيةأولى2003(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيمنالدكدكغسان محمدتوليندمشق62351

 عبيرعالمومحمودمخلصحلب631686

االبراهيم

حلب/التطبيقية الجميلة الفنون كلية85.51االنكليزيةثانية2001(مزدوج تعليم) األلبسة صناعةسوري عربي

حمص/المعلوماتية الهندسة91.51االنكليزيةثانية2003الحاسوب تقنياتسوري عربيسناءوهبيهاشمعبداللطيفدمشق64194

حمص/المعلوماتية الهندسة85االنكليزيةثانية2000الحاسوب تقنياتسوري عربيأميرهالطويرشاحمداغيدحماة6511

دمشق/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة66.98االنكليزيةثانية2002االلكترونية التقنياتسوري عربيروهاءطورمشمحمدضرارموسىدمشق ريف66300

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة92.49االنكليزيةثانية2003االلكترونية التقنياتسوري عربيشهيرهدرويشثابتحيدرهالالذقية67559

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة84.3االنكليزيةأولى2002االتصاالتسوري عربيغروبمهناعادلمحمدالالذقية68846

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة83.74االنكليزيةثانية2003االتصاالتسوري عربيسحرديوبنهادعليالالذقية69839

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة82.42االنكليزيةثانية2004االلكترونية التقنياتسوري عربيحسناءهدلييحيىمرامالالذقية70764

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة80.09االنكليزيةثانية2003االلكترونية التقنياتسوري عربيسميرهعباسطالعجديدالالذقية71593

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة79.6االنكليزيةأولى2003االلكترونية التقنياتسوري عربيهيامالدين نورالدين محيمحمدالالذقية72626

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة74.07االنكليزيةثانية2003االلكترونية التقنياتسوري عربيندىالجمالمازنلينالسويداء73423

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة73.14االنكليزيةأولى2004االتصاالتسوري عربيوليدةالمحمدمصطفىموسىالالذقية74848

الالذقية/واإللكترونيات االتصاالت هندسة69.77االنكليزيةأولى2003االلكترونية التقنياتسوري عربيتغريدعباسمطيعغديرالالذقية75616
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حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة87.98االنكليزيةثانية2003والتحكم القياس أجهزة نفطية مهنسوري عربييسرىديوبغياثرمضانحمص7687

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة75.77االنكليزيةأولى2004االتصاالتسوري عربيسمرالمحمدهللا عبدمجدحمص77895

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة74.7االنكليزيةأولى2001االلكترونية التقنياتسوري عربيناديهمحرزعمادملكحمص78849

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة72.98االنكليزيةثانية2003االتصاالتسوري عربيفاديهالعنتريشحادهخالدحمص79879

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة72.14االنكليزيةأولى2004االلكترونية التقنياتسوري عربيسماهرالشعارمحمدهديلحمص80855

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة67.91االنكليزيةأولى2003االلكترونية التقنياتسوري عربيصباحاالسكندرمحمدبراءحماة811195

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة66.33االنكليزيةأولى2003االلكترونية التقنياتسوري عربيفداءزيتونالكريم عبدخضردمشق ريف82321

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة64.67االنكليزيةثانية2003االلكترونية التقنياتسوري عربيهويدهالقاضيمحمدفاروقدمشق ريف83435

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة63.49االنكليزيةأولى2001االلكترونية التقنياتسوري عربيانتصارعكاريعليامانيحمص84823

حمص/واالتصاالت اإللكترونيات هندسة63.24االنكليزيةثانية2002والتحكم القياس أجهزة نفطية مهنسوري عربيخانمخالد قرااللطيف عبداحمدحمص8567

دمشق/الكهربائية الطاقة هندسة77االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيفاطمهعلييوسفياسيندمشق861862

دمشق/الكهربائية الطاقة هندسة63.44االنكليزيةثانية2004الكهربائية التقنياتسوري عربينادياصقرباسلحسندمشق871778

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة79.56االنكليزيةأولى2004الكهربائية التقنياتسوري عربيعايدهرجوحعلينورحمص882048

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة74.3االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيملكيريازهيرحسنحمص891109

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة74.05االنكليزيةثانية2003صناعية كهرباء نفطية مهنسوري عربيسلوهالحمويابراهيمساميحمص9029

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة68.16االنكليزيةأولى2002الكهربائية التقنياتسوري عربيزيفهاسماعيلنعيمكاملحمص911443

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة66.6االنكليزيةأولى2002الكهربائية التقنياتسوري عربينزيههالسليمانعباسرهفحمص922009

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة61.53االنكليزيةأولى2004الكهربائية التقنياتسوري عربيهيفاءالنمرهسهيلاوسحمص931560

حمص/الكهربائية الطاقة هندسة60.79االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربينديماونوسسالممحمدحماة941837

الالذقية/الكهربائية الطاقة هندسة84.26االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيندىزيزفونوائلغديرالالذقية951104

الالذقية/الكهربائية الطاقة هندسة79.42االنكليزيةثانية2002الكهربائية التقنياتسوري عربينظميهعمارعليذوالفقارالالذقية961083

الالذقية/الكهربائية الطاقة هندسة76.84االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيامالبعيتيبسامحيدرهالالذقية971307

الالذقية/الكهربائية الطاقة هندسة69.07االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيأملوطفيمحمديوسفطرطوس98966

الالذقية/الكهربائية الطاقة هندسة66.72االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيالعسكر عليامخلالتيأحمدابراهيمالالذقية991209

الالذقية/الكهربائية الطاقة هندسة64.51االنكليزيةأولى2001الكهربائية التقنياتسوري عربيليناالجباعيمحسنعمرانالسويداء100516

حلب/الكهربائية القيادة هندسة66.74االنكليزيةثانية2000الكهربائية التقنياتسوري عربيريمةجمعةاحمدوليدحلب101676

حلب/اإللكترونية النظم هندسة85.53االنكليزيةثانية2000االلكترونية التقنياتسوري عربيزينبالجابرمحمدعبدهللاحلب102201

دمشق/الثقيلة واآلليات السيارات هندسة72.3االنكليزيةأولى2002المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربينجاحعصفورهاحمدخليلالالذقية1032075
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دمشق/الثقيلة واآلليات السيارات هندسة72.07االنكليزيةثانية2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربياميرهيوسفاحمدعليحماة1042688

دمشق/الثقيلة واآلليات السيارات هندسة67.02االنكليزيةثانية2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيخديجةالمطلقأحمدزكرياحلب1051150

الالذقية/واإلنتاج التصميم هندسة71.44االنكليزيةأولى2003الميكانيكي التصنيعسوري عربيسميرهجريوهعليخضرالالذقية1062735

الالذقية/واإلنتاج التصميم هندسة66.93االنكليزيةثانية2002الميكانيكي التصنيعسوري عربيعبيرسعداحمدفاديالالذقية1072691

حمص/واإلنتاج التصميم هندسة78االنكليزيةثانية2001والسباكة النماذجسوري عربيسحرعسافعبدالباسطحمزهحمص1082421

حمص/الميكانيكية القوى هندسة63.35االنكليزيةأولى2004والتكييف التبريدسوري عربيصفيههللا العبدجمعه محمدهللا عبدحماة1092159

حمص/الميكاترونيك هندسة79.84االنكليزيةأولى2004الميكاترونيكسسوري عربيأميرهخضورعيسىالدين عالءحماة1101363

حمص/الميكاترونيك هندسة71.3االنكليزيةأولى2003الميكاترونيكسسوري عربينجالعيسىمهناحمزهحماة1111345

حمص/الميكاترونيك هندسة63.51االنكليزيةأولى2001الميكاترونيكسسوري عربيصباحخوليهاللرينادحماة1121448

حمص/الميكاترونيك هندسة62.23االنكليزيةثانية2003الميكاترونيكسسوري عربيروالالمحمودعالءمحمودحمص1131002

حلب/الميكاترونيك هندسة79.63االنكليزيةثانية2004الميكاترونيكسسوري عربيلميسفاضلسلمانمهناحماة1141390

حلب/الزراعية اآلالت هندسة67.09االنكليزيةثانية2001المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيخاتونالباشا حسنحسنالعزيز عبدحلب1151124

حماة/البيطري الطب69.54االنكليزيةثانية2002البيطرةسوري عربيلميسالشيحاويظافراناسحماة1161281

 مروهاالبراهيمخليلالملك عبدحماة1171391

الصواف

حماة/البيطري الطب64.52االنكليزيةأولى2003البيطرةسوري عربي

حماة/البيطري الطب56.17االنكليزيةأولى2003البيطرةسوري عربيالوقاع زعيلهالفارسمصطفىناصرحماة1181434

دمشق/الزراعة71.18االنكليزيةأولى2003زراعيةسوري عربيندىرحمهعلينورحماة119377

الالذقية/الزراعة81.05االنكليزيةأولى2003زراعيةسوري عربيعيسى مفيدةالرحمن عبدحسنسوسنالالذقية120793

الالذقية/الزراعة69.55االنكليزيةأولى2003زراعيةسوري عربيحنانالحلومحمدماياالالذقية121966

الالذقية/الزراعة69.28الفرنسيةأولى2002والصرف الريسوري عربيابتسامموسىفراسرهفالالذقية122324

الالذقية/الزراعة63.48االنكليزيةأولى2003زراعيةسوري عربيمال ابتسامالشكوحيغسانالدين شهابالالذقية123796

حمص/الزراعة60.73االنكليزيةأولى2002زراعيةسوري عربيقيطاز داللدياباحمدنورحماة124431

حمص/الزراعة52االنكليزيةأولى1999زراعيةسوري عربيفاتنخلفسعيدبراءهحماة125536

حماة/السلمية/   الزراعة59.36االنكليزيةأولى2002زراعيةسوري عربيغصونتقالعليايهحماة126331

دمشق/االقتصــــاد85.7االنكليزيةأولى2002تجارةسوري عربيسلوىخطابعليوروددمشق1275104

دمشق/االقتصــــاد82.41االنكليزيةأولى1996تجارةسوري عربيأمينهأبوهايلهبسامصفادمشق1285864

حلب/االقتصــــاد72.36االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيعتابطالبوليدأمانيحلب1291633

حلب/االقتصــــاد68.8االنكليزيةأولى2002تجارةسوري عربينعيمهأمينأحمدياسردمشق ريف130609
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حلب/االقتصــــاد61.07االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيآمنهالنحاسهيثمجمالدرعا131428

الالذقية/االقتصــــاد82.45االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيسماحسليماحمدريانالالذقية132947

الالذقية/االقتصــــاد81.25االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيفلكههالل الحاجناصرسرابالقنيطرة133372

الالذقية/االقتصــــاد80.98االنكليزيةأولى2004تجارةسوري عربيحسنهبركاتصبحيحالالالذقية134930

الالذقية/االقتصــــاد72.64االنكليزيةأولى2004تجارةسوري عربيرناشاليشوفيقزينبدمشق1355292

الالذقية/االقتصــــاد72.02االنكليزيةثانية2004تجارةسوري عربيخرصةبدرعليدوحيهالالذقية136139

الالذقية/االقتصــــاد69.93االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيجليلهالعلياحمدايهابدمشق ريف137388

الالذقية/االقتصــــاد66.43االنكليزيةثانية2004تجارةسوري عربيرئيفةديبوتركيدلعالالذقية1381018

الالذقية/االقتصــــاد55.7االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربينهيدهخضورخضرعليحماة139203

درعا/االقتصــــاد69.61االنكليزيةثانية2001تجارةسوري عربيمريمالحاريفرحانهللا نصردرعا140847

درعا/االقتصــــاد59.95االنكليزيةثانية2000تجارةسوري عربيخديجهالبيطارنجدتمحمددمشق1412983

القنيطرة/االقتصــــاد72.3االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيبشيرهفاطمهيوسفاحمددمشق ريف142654

القنيطرة/االقتصــــاد59.43االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيشفيقهمطلقموسىآالءدمشق ريف1431470

القنيطرة/االقتصــــاد53.86االنكليزيةثانية1998تجارةسوري عربيفوزيهالعبدهحسنإسراءدمشق1445978

حماة/(ومصارف تمويل) االقتصــــاد64.95االنكليزيةأولى2004تجارةسوري عربيسوسنسلهبمحمدغنىدمشق ريف1451128

 قروانيالقادر عبداديبهحماة1462803

الخطيب

حماة/(ومصارف تمويل) االقتصــــاد52.41االنكليزيةأولى2001تجارةسوري عربيمنى

حمص/االقتصــــاد78.41االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيجوريةالفرحانالعزيز عبداسراءحمص1472114

حمص/االقتصــــاد77.77االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيرمزيهرزقمحمودبشاردمشق ريف14888

حمص/االقتصــــاد73.75االنكليزيةأولى2001تجارةسوري عربيخديجهالمرعياسماعيليونسحمص149137

حمص/االقتصــــاد71.16االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيزهوهعليايمنميحمص1502173

حمص/االقتصــــاد68.36االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربياعتدالاالبراهيمخضرحسيندمشق ريف151702

حمص/االقتصــــاد65.5االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيفداءخشونحسنآيهحمص1522119

حمص/االقتصــــاد64.14االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيجيهانالمهلوطاحمدالدين عماددمشق153267

حمص/االقتصــــاد58االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيمرسيلسالميفايزجلنارحمص1542126

دمشق/الســـــــياحة67.16االنكليزيةثانية2004(مطبخ فندقي)سياحةسوري عربيعبيرالمزيدعمرباسل محمددمشق155128

حمص/السياحة83.47االنكليزيةأولى2002(مطبخ فندقي)سياحةسوري عربيهيامونوسيحيىآيهحماة156516

حمص/السياحة75.61الفرنسيةأولى2001(مطعم فندقي)سياحةسوري عربينجاحالنقرياحمدريمحمص1571302
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حمص/السياحة70.34الفرنسيةأولى2003(مطعم فندقي)سياحةسوري عربيفاطمهالعبودراغبمحمدحمص158754

طرطوس/السياحة84.34االنكليزيةأولى2002(مطعم فندقي)سياحةسوري عربيحمامهالناصردرويشريمطرطوس159965

طرطوس/السياحة77.42الفرنسيةثانية2003(مطبخ فندقي)سياحةسوري عربيهدىدرويشيحيىكريستينطرطوس160534

طرطوس/السياحة76.29االنكليزيةأولى2003(مطعم فندقي)سياحةسوري عربيهدىدرويشيحيىالينطرطوس161937

 الميكانيكية للهندسة التقاني المعهد69.16االنكليزيةأولى2003الميكاترونيكسسوري عربيسمرجوهرهغانماحمدحماة1621326

دمشق/والكهربائية

 الميكانيكية للهندسة التقاني المعهد66.51االنكليزيةثانية2002الطبية األجهزة صيانةسوري عربيغادةالحسينأحمدرهفدمشق1634220

دمشق/والكهربائية

دمشق/والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد64.3االنكليزيةأولى2002الكهربائية التقنياتسوري عربيمهاشحادهالكريم عبدمنذردمشق ريف164650

الالذقية/والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد70.02االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيرجاءعدرهمعينحيدرهالالذقية1651224

الالذقية/والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد67.86االنكليزيةثانية2003الكهربائية التقنياتسوري عربيليناونوسنبيلعليالالذقية1661405

الالذقية/والميكانيك للكهرباء التقاني المعهد55.98االنكليزيةثانية2004الكهربائية التقنياتسوري عربيسميةعبودمعينازدشيرطرطوس167976

دمشق/للحاسوب التقاني المعهد57.28االنكليزيةأولى2003الحاسوب تقنياتسوري عربينهلهكحيلمحمدضياءدمشق ريف16813

الالذقية/للحاسوب التقاني المعهد75.81االنكليزيةأولى2002الحاسوب تقنياتسوري عربيبثينهعيسىعلينزههالالذقية169309

حمص/للحاسوب التقاني المعهد67.23االنكليزيةأولى2002الحاسوب تقنياتسوري عربيمطيعهابراهيمبسامغيثحماة170399

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد74.19االنكليزيةأولى2003(المالبس خياطة) نسويةسوري عربينيفينابراهيمغساننغمحماة171453

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد71.88االنكليزيةأولى2003(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيوفاءشولحالحميد عبدهاجردمشق ريف172133

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد65.93االنكليزيةأولى2003(المالبس خياطة) نسويةسوري عربينيفينابراهيمغسانرهفحماة173444

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد65.86االنكليزيةأولى2004(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيلينافنديمحمدلجينحماة174431

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد65.56االنكليزيةأولى2002(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيافتخارمنيفحسنمرامحماة175395

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد64.35االنكليزيةأولى2004(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيبثينهسليمانناصرسيبالحماة176447

دمشق/النسيجية للصناعات التقاني  المعهد63.81االنكليزيةأولى2002(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيهدىناصرعقلجنانحماة177438

حلب/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد72.65االنكليزيةثانية2002(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيروعهالفيسهيلياراالالذقية178173

حلب/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد63.65االنكليزيةأولى2001(المالبس خياطة) نسويةسوري عربيآمالالجرفعبدهللاروانحماة179545

حمص/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد68.49االنكليزيةثانية2004الكهربائية التقنياتسوري عربيامينهعليأحمدعليحماة1801886

حمص/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد68.33االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيليناسليمانجوداتمحمدحماة1811835

حمص/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد63.33االنكليزيةأولى2003المركبات وكهرباء ميكانيكسوري عربيملكالعليويسليمانغديرحماة1822711

حمص/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد62.84االنكليزيةثانية2002الزراعية والمعدات اآللياتسوري عربياحالمشعشعفيصلعيسىحماة1833307

حمص/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد62.33االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيسوسنصالححيدرحمزهحماة1841878
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حمص/التطبيقية للصناعات التقاني المعهد58.72االنكليزيةأولى2003الكهربائية التقنياتسوري عربيرانيااحمدايادحافظحماة1851768

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد79.36االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربياميمهيمامهمحمدمايادمشق1865623

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد75.5االنكليزيةثانية2001تجارةسوري عربيفايزهحمادهأحمدبشرىدمشق ريف1871531

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد67.75االنكليزيةثانية2001تجارةسوري عربيمنىويحاعبدهللاالدين نوردمشق ريف188889

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد67.14االنكليزيةأولى2002تجارةسوري عربيخولهالمحمدابراهيمسليمانالقنيطرة18943

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد65.61االنكليزيةثانية2000تجارةسوري عربيسليمةحالقسميرسميرةالقنيطرة190391

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد65.16االنكليزيةأولى2004تجارةسوري عربياصالهالبصارباسلكاترينالقنيطرة191484

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد65.07االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيساهيرزيتونزكريافاطمهدمشق ريف1921630

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد64.73االنكليزيةأولى2004تجارةسوري عربيجوريهالمحمدعليهبادرعا1931542

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد64.5االنكليزيةثانية2003تجارةسوري عربيرفيدهالسلووائليونسدمشق ريف194772

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد61.98االنكليزيةأولى2002تجارةسوري عربيمريمالمحمودخالداسامهالقنيطرة19530

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد60.27االنكليزيةأولى2004تجارةسوري عربيالمياجابراالله عبدخيريهدمشق ريف1961605

دمشق/المصرفية و المالية للعلوم التقاني المعهد54.7االنكليزيةأولى2003تجارةسوري عربيسوسنشاوةفخريعمردمشق197272

طرطوس/الزراعي التقاني المعهد56.52الفرنسيةأولى2003زراعيةسوري عربيالمقدم ندىسلمانمحمدروزطرطوس198583

مرفوضة رغبات62.14االنكليزيةأولى2001صناعية كهرباء نفطية مهنسوري عربيانتصارسليمانعيسىنعيمحمص199202
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