
نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للثانويات مهنية 
2023-2022للعام الدراسي

لجمهورية العربية السوريةا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة التولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 79.72االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريآماليوسفابراهيميوسفريف دمشق1139

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 69.93االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريابتسامالمحموداحمدصفادرعا21030

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 67.58االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريانتصارالحوشانمحمديوسفدمشق3492

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 66.7االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريمرفتالحاجسعيدروانالقنيطرة4225

دمشق/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 64.98االنكليزيةأولى2005تقنيات الحاسوبعربي سوريمرمرعبيدوأحمدحمزهريف دمشق592

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 90.88االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريايمانيوسفمازنحيدرهالالذقية643

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 86.33االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريمفيدهحسنحبيبحافظالالذقية75

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 84.33االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريليزاحدادوائلبتولالالذقية8330

محمد احمدبشرىالالذقية9272
حسن

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 82.23االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريمولوده

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 75.58االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريثراءالعثمانوائلاليسارطرطوس102173

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 64.47االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريفوزهابراهيممأمونرغدالالذقية11298

الالذقية/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 61.16االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريهيفاءاحمدياسينجولياطرطوس122222

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 79.67االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريلينداملحملؤيهياحمص13578

حمص/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 71.86االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريرمزيهخضورابراهيمهاديحماة14327

حماة/(تقانات الحاسوب)الكلية التطبيقية 63.49االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريسينابيدقلؤيايثارحماة151091

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 78.84االنكليزيةأولى2005التبريد والتكييفعربي سوريناهدهمكارماكرممرهفالسويداء16572

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 68.23االنكليزيةأولى2003ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريأمالالخلفهيثممحمددير الزور17823

دمشق/(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 65.93االنكليزيةأولى2003ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سورياسعافالشعبانحافظماهرحماة183564

دمشق/((طاقة شمسية)طاقات متجددة)الكلية التطبيقية65.28االنكليزيةأولى2004التقنيات االلكترونيةعربي سوريمنىسعودمحمودفاطرريف دمشق19303

دمشق/((طاقة شمسية)طاقات متجددة)الكلية التطبيقية58.81االنكليزيةأولى2001التقنيات االلكترونيةعربي سوريسمرآدمخالدرجبدمشق201922

خلوداحسلهبنادرزين العابدينالالذقية21100
مد

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 90.67االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوري

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 87.88االنكليزيةثانية2004االتصاالتعربي سوريصفاءالصالحهيثمرنيمالسويداء22387

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 85.37االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريميساءكنعانعليخيربيكالالذقية2399
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نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للثانويات مهنية 
2023-2022للعام الدراسي

لجمهورية العربية السوريةا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة التولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة

الالذقية/(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 83.98االنكليزيةأولى2004التقنيات االلكترونيةعربي سورييسرىضاهرهيثمدلعالالذقية24664

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 76.84االنكليزيةثانية2003التقنيات الكهربائيةعربي سوريسعدهمرهجفيصلآمالالالذقية251310

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 72.07االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريرويدهشملصيحيىغفارالالذقية26984

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 70.88االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريمنالالبنيحسامنادرالسويداء27451

سميره عسافمحمدآبطرطوس281744
حماده

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 67.14االنكليزيةأولى2003التقنيات الكهربائيةعربي سوري

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 64.28االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريسميرهبيرقسلمانليثالالذقية2982

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 59.74االنكليزيةثانية1997التقنيات الكهربائيةعربي سوريحسنمصطفىمصطفىابراهيمالالذقية301192

الالذقية/(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن)الكلية التطبيقية 59.56االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريمحاسنشاهينحسنجعفرحماة312396

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية76.93االنكليزيةأولى2005ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريعليامصطفىمحمدبدرطرطوس321184

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية76.19االنكليزيةأولى2004ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريسعادصالحمنيرابراهيمالالذقية331534

الالذقية/(ميكانيك المركبات)كلية التطبيقية71.09االنكليزيةأولى2004اآلليات والمعدات الزراعيةعربي سوريمنىحسنسميرزين العابدينالالذقية341924

حلب/(تقانات الهندسة الغذائية)كلية الهندسة التقنية70.58االنكليزيةأولى2003التبريد والتكييفعربي سوريسهامالعبىأحمدزكرياحلب35830

طرطوس/(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية81االنكليزيةثانية2005ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سورينزههالغنامجرجسعالءطرطوس361112

طرطوس/(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية73.33االنكليزيةأولى2004ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريثناءالحسينعالءتيمطرطوس371187

طرطوس/(هندسة المعدات واآلليات)كلية الهندسة التقنية66.16االنكليزيةأولى2004ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريشميلةالعليرمضانعليحماة383540

طرطوس/(هندسة األتمتة الصناعية)كلية الهندسة التقنية78.05االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سورياملاحمدمحمدنورهانطرطوس392314

طرطوس/(هندسة األتمتة الصناعية)كلية الهندسة التقنية77.67االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريهالهأسعدمحمدتيماءطرطوس402283

طرطوس/(هندسة األتمتة الصناعية)كلية الهندسة التقنية70.02االنكليزيةثانية2002تقنيات الحاسوبعربي سورياديبهسالميمحمدآيهطرطوس412344

طرطوس/(هندسة األتمتة الصناعية)كلية الهندسة التقنية68.21االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريزينوبدورعباسجعفرحماة42287

طرطوس/(المكننة الزراعية)كلية الهندسة التقنية62.88االنكليزيةثانية2003اآلليات والمعدات الزراعيةعربي سوريداللالحميدوشحادهمحمدحماة434380

طرطوس/(تقانة األغذية)كلية الهندسة التقنية72.26االنكليزيةأولى2004اللحام وتشكيل المعادنعربي سوريفريدهعبدونديمفاديطرطوس441349

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 85.74االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريأوصافمحمدنضالمحمدطرطوس45571

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 79.98االنكليزيةأولى2005التقنيات الكهربائيةعربي سوريسالفهمرعيحسنخلودطرطوس462463
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نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للثانويات مهنية 
2023-2022للعام الدراسي

لجمهورية العربية السوريةا
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دورة التولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة

طرطوس/(تقانات الطاقات المتجددة)كلية الهندسة التقنية 69.67االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريفيروزحمدانعليحسنطرطوس47682

دمشق/كلية الفنون الجميلة75.74االنكليزيةأولى2004(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريفاديةيوسفبدرنغمحمص48388

دمشق/كلية الفنون الجميلة72.26االنكليزيةأولى2004(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريسهراالحمدسميرمريمدمشق49566

محي فيحاءدمشق50390
الدين

دمشق/كلية الفنون الجميلة69.3االنكليزيةأولى2003(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريثناءبزازه

الالذقية/كلية الفنون الجميلة73.33االنكليزيةأولى2004(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريسميعهدوايمحمدعبيرالالذقية5134

عبد نشأتسارهدير الزور52165
الغني

حلب/الهندسة المعلوماتية91.23االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريوزيره

نور نور هللاريف دمشق53221
الدين

حلب/الهندسة المعلوماتية80.37االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريفاطمهالزعبي

محمد محمددمشق5434
نزهه

عبد 
الحي

حلب/الهندسة المعلوماتية74.12االنكليزيةثانية2003تقنيات الحاسوبعربي سوريمريم

الخضورجبريوشعطرطوس55115
ي

حمص/الهندسة المعلوماتية94.26االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريالماسه

حمص/الهندسة المعلوماتية90.44االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريرديناعبدوعمادسليمانطرطوس56163

عبد عمراندير الزور5739
الجبار

االحمد 
النجم

حمص/الهندسة المعلوماتية86.77االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريرويده

حمص/الهندسة المعلوماتية81.02االنكليزيةثانية2005تقنيات الحاسوبعربي سوريوفاءجفولكمالحليمهحماة581031

حمص/الهندسة المعلوماتية80.44االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريجورجيناصليبيالياسجورجحماة59385

حمص/الهندسة المعلوماتية80.07االنكليزيةأولى2002تقنيات الحاسوبعربي سوريهناءالدروبيمنيفمحموددمشق60111

حمص/الهندسة المعلوماتية79.37االنكليزيةثانية2004تقنيات الحاسوبعربي سوريعالحسنحليمرغدطرطوس612293

حمص/الهندسة المعلوماتية78.7االنكليزيةثانية2005تقنيات الحاسوبعربي سورييسرىعلوشمجدسيدرهحماة621043

حمص/الهندسة المعلوماتية77.19االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريفاطمهحميديخالدحمزهالقنيطرة6319

حمص/الهندسة المعلوماتية75.95االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريجهيدهخضيرمعالمنارريف دمشق64220

حمص/الهندسة المعلوماتية74.6االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريأملالمصلحهيثمريماحمص65663

دمشق/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت77.56االنكليزيةثانية2004التقنيات االلكترونيةعربي سوريفاطمةحمادينعباسعليريف دمشق66258

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات71.33االنكليزيةأولى2004التقنيات االلكترونيةعربي سوريجمانهعصفوراحمدماياالالذقية67671

الالذقية/هندسة االتصاالت واإللكترونيات66.02االنكليزيةأولى2004التقنيات االلكترونيةعربي سوريهالابراهيممحمدحيدرهدمشق681468

حمص/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت86.63االنكليزيةأولى2004االتصاالتعربي سوريمحاسنخنسةياسرحسنحمص691052

3/7



نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للثانويات مهنية 
2023-2022للعام الدراسي

لجمهورية العربية السوريةا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة التولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة

حمص/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت80.58االنكليزيةثانية2003االتصاالتعربي سوريمنىاالبراهيممحمدعالحمص701162

حمص/هندسة اإللكترونيات واالتصاالت71.74االنكليزيةأولى2003االتصاالتعربي سوريفاديهالصالحصالحامجدحمص711045

دمشق/هندسة الطاقة الكهربائية75.93االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريماجدهأسعدنديمسلمانطرطوس72695

دمشق/هندسة الطاقة الكهربائية63.58االنكليزيةأولى2005التقنيات الكهربائيةعربي سوريحنانعسافخصاماحمدحمص731401

حمص/هندسة الطاقة الكهربائية76.7االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريسميعهالحورانيسميرحسينحمص741894

حمص/هندسة الطاقة الكهربائية66.77االنكليزيةأولى2005التقنيات الكهربائيةعربي سوريسالفالماغوطخالدمحمدحماة752436

حمص/هندسة الطاقة الكهربائية64.02االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريعيشهالحمداحمدمحمد عليحمص761582

حمص/هندسة الطاقة الكهربائية62.4االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريأمالاالبراهيممفيدباسلحماة772261

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية82.28االنكليزيةثانية2003التقنيات الكهربائيةعربي سوريوفاءعينوصوليدريانالالذقية78881

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية79.21االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريجانيتازروناسعدميارالالذقية79962

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية71.49االنكليزيةأولى2004التقنيات الكهربائيةعربي سوريهويداالحسينمحمدعصامالالذقية80885

محمد سمرحماة812917
تقي 

الالذقية/هندسة الطاقة الكهربائية61.72االنكليزيةأولى2003التقنيات الكهربائيةعربي سوريسلمىالخضر

حماة/هندسة الطاقة الكهربائية74.63االنكليزيةأولى2005التقنيات الكهربائيةعربي سوريمرفتحمودحسينليثحماة822426

عبد عبد الواحدحماة832106
العزيز

حماة/هندسة الطاقة الكهربائية71.21االنكليزيةأولى2000التقنيات الكهربائيةعربي سوريمهديةالعمر

حلب/هندسة القيادة الكهربائية65.37االنكليزيةثانية2003التقنيات الكهربائيةعربي سوريفاطمهبحريمحمدحسينحلب84715

دمشق/هندسة السيارات واآلليات الثقيلة74.28االنكليزيةأولى2004ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريرايقهالمحمدمحمدأيمندمشق853239

دمشق/هندسة السيارات واآلليات الثقيلة68.26االنكليزيةثانية2005ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريفاتنفنديعيسىعمارحماة863561

مهن نفطية اللحام وتشكيل عربي سوريساميهاالحمدعماريعربحمص87165
المعادن

حمص/هندسة التصميم واإلنتاج76.21االنكليزيةأولى2005

عبدالقادابراهيمحلب881392
ر

حلب/هندسة اإلنتاج76.56االنكليزيةأولى2002اللحام وتشكيل المعادنعربي سوريسكينهصالح

حمص/هندسة القوى الميكانيكية70.16االنكليزيةثانية2004التبريد والتكييفعربي سوريسلماخضوراحمدحسنحمص892759

عبد عمرحماة905845
الرحمن

دمشق/الهندسة الطبية75.02االنكليزيةأولى2001صيانة األجهزة الطبيةعربي سوريهيامالباشان

دمشق/الهندسة الطبية64.14االنكليزيةأولى2004صيانة األجهزة الطبيةعربي سوريبلسمالخضورخضرهيادمشق915196

الالذقية/هندسة الميكاترونيك90.91االنكليزيةثانية2004الميكاترونيكسعربي سوريلمىالوقافمعينحيدرطرطوس92336

4/7



نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للثانويات مهنية 
2023-2022للعام الدراسي

لجمهورية العربية السوريةا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة التولدالمهنةالجنسيةاالمالكنيةاالباالسمالمحافظةاالكتتابتسلسل
التفاضل

لغة 
التفاضل
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حمص/هندسة الميكاترونيك88.53االنكليزيةأولى2004الميكاترونيكسعربي سوريسميرهمصطفىكمالغيدقحماة931879

حمص/هندسة الميكاترونيك81.26االنكليزيةأولى2002الميكاترونيكسعربي سوريمنالاليونسحسنحمزهدمشق942153

حمص/هندسة الميكاترونيك77.65االنكليزيةأولى2004الميكاترونيكسعربي سورينادينبركاتعليمحمودحماة951886

حمص/هندسة الميكاترونيك60.49االنكليزيةأولى2005الميكاترونيكسعربي سوريايهامالحمودفوازعبد هللاحمص961223

عبد محمد عليحلب97506
اللطيف

حلب/هندسة الميكاترونيك85.14االنكليزيةثانية2003الميكاترونيكسعربي سوريعليهاالبراهيم

حلب/هندسة اآلالت الزراعية73.3االنكليزيةثانية2002ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريدنيهمنصورحسينياسينحلب981190

المصطنورسنظيرحمص991470
فى

فريزه 
اسعد

حماة/الطب البيطري71.23االنكليزيةأولى2005البيطرةعربي سوري

الالذقية/الزراعة86.23االنكليزيةأولى2005زراعيةعربي سوريرنيممحرزعيسىماياالالذقية1001040

الالذقية/الزراعة74.06االنكليزيةأولى2004زراعيةعربي سوريأمنهدرويشأحمددلعحماة101604

الحسكة/الزراعة74.31االنكليزيةأولى2005زراعيةعربي سوريفضهالبجاريمرواناميرهالحسكة1021181

زين ابراهيمبتولالقنيطرة103302
العابدين

دمشق/االقتصــــاد82.57االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوريميرام

دمشق/االقتصــــاد82.18االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سورياملطبشياسرعبد الرحمنريف دمشق104238

دمشق/االقتصــــاد68.07االنكليزيةأولى2002تجارةعربي سوريحنانرحالعيسىجعفردمشق105334

دمشق/االقتصــــاد66.39االنكليزيةأولى2003تجارةعربي سوريسوريهعمادمسعودعبيرريف دمشق1061487

خلود الطباعهشامرغددمشق1072855
حماده

دمشق/االقتصــــاد65االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوري

شوقل عمادعبادهدمشق108338
دحله

دمشق/االقتصــــاد63.61االنكليزيةأولى2005تجارةعربي سوريصفا

فلسطيني مريمعيلوطينيازيالبراءريف دمشق109137
سوري

دمشق/االقتصــــاد63.16االنكليزيةأولى2003تجارة

حلب/االقتصــــاد84.93االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوريفايزهحسينمحمودرودينهحماة110519

ابو فارسجولالسويداء11120
لطيف

حلب/االقتصــــاد62.43االنكليزيةأولى2001تجارةعربي سوريرحاب

حلب/االقتصــــاد59.09االنكليزيةثانية2002تجارةعربي سوريجليلهعبدهللاحسينيزنريف دمشق112948

محمد محمد يوسفحلب113646
خالد

حلب/االقتصــــاد57.7االنكليزيةثانية2003تجارةعربي سوريعهدالحلبي

الالذقية/االقتصــــاد82.11االنكليزيةأولى2002تجارةعربي سوريهنوفالجدوعطالببتولالالذقية114372

حماة/(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 53.16االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوريأميرهوسوفجمالآيهحماة115566
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الرغبة

طرطوس/االقتصــــاد53.66االنكليزيةثانية2004تجارةعربي سوريمهاخضورنايفشهدالقنيطرة116373

حمص/االقتصــــاد84.75االنكليزيةأولى2003تجارةعربي سوريمنالسلمانسامرزينحماة117217

حمص/االقتصــــاد77.93االنكليزيةأولى2003تجارةعربي سوريسالمعلوعليباللحمص118253

حمص/االقتصــــاد62.82االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوريانتصارمحمديونسلجيندمشق1192777

حمص/االقتصــــاد60.91االنكليزيةثانية2004تجارةعربي سوريوصالالنيربيصالحعمرريف دمشق120158

حمص/االقتصــــاد58.77االنكليزيةثانية2004تجارةعربي سوريبديعهجبرعليريمحمص1211292

حمص/االقتصــــاد53.39االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوريعبيرخلوفابراهيمبشرىحمص1221183

حمص/االقتصــــاد51.91االنكليزيةأولى2004تجارةعربي سوريسميرهالعلومعنريمحماة1231336

دمشق/المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية67.79االنكليزيةأولى2003التقنيات االلكترونيةعربي سوريايمانالزغلولموفقوسيمدمشق1241558

دمشق/المعهد التقاني للحاسوب76.49االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريوفاءالجغاميايمنكاردينياالسويداء125132

الالذقية/المعهد التقاني للحاسوب65.09االنكليزيةأولى2004تقنيات الحاسوبعربي سوريافولدريباتيرياضربيعالالذقية126211

حمص/المعهد التقاني للحاسوب73.93االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريثنيهقاسمعدناننوارحمص127683

حمص/المعهد التقاني للحاسوب65.26االنكليزيةأولى2003تقنيات الحاسوبعربي سوريراميهاحمدمنهلماياحمص128535

دمشق/المعهد التقاني للصناعات النسيجية73.91االنكليزيةثانية2004(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريبلسماسماعيلأكرملجينطرطوس129190

دمشق/المعهد التقاني للصناعات النسيجية68.91االنكليزيةأولى2003(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريفتاةسالميخضرليلياندمشق130524

دمشق/المعهد التقاني للصناعات النسيجية65.49االنكليزيةأولى2004(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريخديجهسليمانبدرميارحمص131202

حلب/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية69.56االنكليزيةأولى2004(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريربىمصطفىرفعتنورطرطوس132115

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية72.44االنكليزيةأولى2004ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريغصونسمونيمحمداحمدحمص1333242

عبد محمودحماة1343779
الحسين

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية62.88االنكليزيةأولى2005ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريانصافعباس

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية62.35االنكليزيةأولى2002اللحام وتشكيل المعادنعربي سوريمنىابراهيممحمدهاديطرطوس1351428

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية61.26االنكليزيةثانية2002ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريفاديهبلولسميرخليلحماة1363575

حمص/المعهد التقاني للصناعات التطبيقية55.47االنكليزيةأولى2005ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سوريرامياالباكيراحمدمحمدحماة1373572

حلب/المعهد التقاني للخطوط الحديدية64.37االنكليزيةأولى2004ميكانيك وكهرباء المركباتعربي سورياسمهاناحمدمحمدسالمهحماة1383758
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عبد عليريف دمشق139723
الكريم

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية57.43االنكليزيةثانية2004تجارةعربي سوريعيدهمحمود

الشحادهعيسىندىريف دمشق1401594
 بدران

دمشق/المعهد التقاني للعلوم المالية و المصرفية55.86االنكليزيةأولى2003تجارةعربي سوريمريم

طرطوس/المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية77.09االنكليزيةأولى2003حديث (فندقي مطعم)سياحةعربي سوريهويدهفانوسمحمدنغمطرطوس141701

حمص/المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية اختصاص تدبير الفندقي62.07االنكليزيةأولى2003(خياطة المالبس)نسوية عربي سوريفريالالتونعليرغدحمص142380

ايفا المهناوليمجويلدرعا143202
المهنا

ريف دمشق/(خرابو)المعهد التقاني الزراعي69.71االنكليزيةأولى2003زراعيةعربي سوري
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