
الجنسيةبلد الشهادةالرغبة الناجحةالمعدلنوع الشهادةاسم الطالبرقم المفاضلة#
الدفعة األوىل المطلوبة 

للتسجيل

ة السورية) (باللير

رسم النقل

(غير إلزامي)

المجموع مع رسم النقل

اك ي حال الرغبة باالشير
 
ف

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت92.96 شهادة ثانوية علمي ليندا عالء الدين فتح هللا1220001

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.83 شهادة ثانوية علمي تسنيم محمد المسالمه2220002

 مرعي بركات3220003
ن                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.83 شهادة ثانوية علمي حني 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.83 شهادة ثانوية علمي تاله  عماد  أبو حمدان4220004

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.79 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن اسامه نشاوي5220005

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.75 شهادة ثانوية علمي زين العابدين يوسف الخليل6220006

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.75 شهادة ثانوية علمي محمد غسان الجالب7220007

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.71 شهادة ثانوية علمي شام عماد الخطيب8220008

ن  حموده9220009                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.67 شهادة ثانوية علمي خالد  معت 

ي10220010
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.54 شهادة ثانوية علمي رغد  محمد عرفان المسلمانن

ي11220011                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.5 شهادة ثانوية علمي احمد نزار الفالوج 

غلي12220012                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.46 شهادة ثانوية علمي محمد همام محمد خالد الت 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.38 شهادة ثانوية علمي يانا فهيم ابو فخر13220013

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.29 شهادة ثانوية علمي بيت  فادي الخوري14220014

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.17 شهادة ثانوية علمي رامي  حسان نقول15220015

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91.17 شهادة ثانوية علمي عدي رفعات  الرمان16220016

ي17220017
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت91 شهادة ثانوية علمي آية ايمن  عجلونن

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.96 شهادة ثانوية علمي محمد تميم نوح18220018

ي الحايك19220019                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.92 شهادة ثانوية علمي عمر قاسم ناج 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.92 شهادة ثانوية علمي رنيم محمد يارس الحرش20220020

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.83 شهادة ثانوية علمي ماسه هيثم غنام21220021

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.83 شهادة ثانوية علمي سعيد معذى المصطفن22220022

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.63 شهادة ثانوية علمي احمد رافع الحموي23220023

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.58 شهادة ثانوية علمي طريف  ناصيف  بركات24220024

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.54 شهادة ثانوية علمي عبد القادر محمد بشت  نشاوي25220025

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.5 شهادة ثانوية علمي رامي  سامر السالمه26220026

ا27220027                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.46 شهادة ثانوية علمي رياض  محمد شادي  الكت 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.42 شهادة ثانوية علمي ابراهيم محمد هيثم غنيم28220028

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.38 شهادة ثانوية علمي وئام عمر جىح29220029

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.25 شهادة ثانوية علمي فهد داوود الحنشول30220030

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.25 شهادة ثانوية علمي شهد سامر الشيخ31220031

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.25 شهادة ثانوية علمي فرح  مياد  الصياصنه32220032

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.21 شهادة ثانوية علمي مىحي الدين  عيىس  الكور33220033

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.13 شهادة ثانوية علمي محمود حيدر احمد دياب34220034

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90.13 شهادة ثانوية علمي شهد  محمد نبيل  قسومه35220035

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت90 شهادة ثانوية علمي دانه آدم عزام36220036

ي37220037
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.83 شهادة ثانوية علمي سلطان فراس العرمونن

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.79 شهادة ثانوية علمي محمد يمان محمد سائد الحارس38220038

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.79 شهادة ثانوية علمي ردين وائل  غزالن39220039

ن خلدون ابو النرص40220040                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.79 شهادة ثانوية علمي أمي 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.79 شهادة ثانوية علمي عمر احمد  طيان41220041

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.71 شهادة ثانوية علمي محمد ممدوح حيدر42220042

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.58 شهادة ثانوية علمي محمد معاذ عبد هللا الرفاعي ابو لباده43220043

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت89.54 شهادة ثانوية علمي نورس تمام االسدي44220044

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت84.62(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  ساره زياد الزامل45220045

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت92.75 شهادة ثانوية علمي محمد  عبد الرحمن  طوير46220046

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت92.67 شهادة ثانوية علمي شام  باسل  جمال47220047

ي48220048
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت92.13 شهادة ثانوية علمي عدنان وسيم القبانن

ي49220049
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.63 شهادة ثانوية علمي ارساء ابراهيم الحوارنن

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.58 شهادة ثانوية علمي ميساء محمد غسان  بدوي50220050

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.54 شهادة ثانوية علمي نوال عثمان دواره51220051

ي52220052                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.38 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم صالح الدين مراد االيون 

ي53220053                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.13 شهادة ثانوية علمي محمد  خلدون  حلب 

ي54220054
 
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.08 شهادة ثانوية علمي قيس  اياد عبد الباق

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت91.08 شهادة ثانوية علمي نورالدين بشار النعال55220055

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.67 شهادة ثانوية علمي ليالس عمر الحايك56220056

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.67 شهادة ثانوية علمي النا  انس  العرساوي57220057

ي58220058                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.63 شهادة ثانوية علمي حسن عبدو الحلب 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.63 شهادة ثانوية علمي محمود غالب بشار سلوم59220059

ي60220060                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.58 شهادة ثانوية علمي محمد محمود التغلب 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.5 شهادة ثانوية علمي مايا سامر ازمشلي61220061

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.46 شهادة ثانوية علمي يارا  خلدون  محمد62220062

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.46 شهادة ثانوية علمي محمد سامي الصالح63220063

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.29 شهادة ثانوية علمي جودي  غياث عرب64220064

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.25 شهادة ثانوية علمي دانه حسن االكرسر65220065

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.17 شهادة ثانوية علمي بتول  وائل جنود66220066

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.13 شهادة ثانوية علمي حوراء احمد الكرم67220067

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت90.08 شهادة ثانوية علمي عمر محمد السعد68220068

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.96 شهادة ثانوية علمي محمد عمار  يارس  العبار69220069

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.88 شهادة ثانوية علمي ماهر منت  العقله70220070

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.79 شهادة ثانوية علمي جودي ماجد صالح الخابور71220071

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.79 شهادة ثانوية علمي محمد وليد محمد خالد االمام72220072

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.71 شهادة ثانوية علمي هديل خرصن الشعار73220073

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.71 شهادة ثانوية علمي مرح ادهم عامر74220074

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.67 شهادة ثانوية علمي روال محمد اجنيد75220075

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.58 شهادة ثانوية علمي ليث محمد محمد اول دقس76220076

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.58 شهادة ثانوية علمي هيثم بسام السويدان77220077

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.54 شهادة ثانوية علمي عبد هللا رياض البقاعي78220078

ي79220079                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.5 شهادة ثانوية علمي معاذ وليد الزعب 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.5 شهادة ثانوية علمي نور الهدى يوسف المرصي80220080

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.46 شهادة ثانوية علمي سامر موفق الذياب81220081

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.46 شهادة ثانوية علمي مروان عبد هللا الحالق82220082

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.46 شهادة ثانوية علمي نايا بشار السقا83220083

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.42 شهادة ثانوية علمي عائشه عصام غنيم الشيخ84220084

ن مأمون رزق85220085                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.42 شهادة ثانوية علمي حسي 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.38 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن محمد مازن القدسي86220086

ي87220087
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.25 شهادة ثانوية علمي محمد عز الدين  طالل  العجالنن

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت89.25 شهادة ثانوية علمي غزل  محمد يارس  شعالن88220088

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت84.48(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  عبد هللا  احمد  الغبشه89220089

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت83.32(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  محمد غيث جهاد مرحبا90220090

قاوي91220091 ول97.25 شهادة ثانوية علمي محمد انور رسر ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن92220092 ول91.83 شهادة ثانوية علمي فرح محمد الحسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول91.42 شهادة ثانوية علمي مصلح  شادي  عقل93220093 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول91.25 شهادة ثانوية علمي جورج وسام خالف94220094 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول91.13 شهادة ثانوية علمي محمدسمت  نعمان قنوص95220095 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن ضياء المبيض96220096 ول91 شهادة ثانوية علمي حني  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول90.96 شهادة ثانوية علمي اححمد نضال المنصور97220097 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول90.75 شهادة ثانوية علمي محمد يوسف محمد مأمون الحمامي98220098 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي جورج99220099 ول89.38 شهادة ثانوية علمي فادي كست  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي100220100
ول89.08 شهادة ثانوية علمي محمد محمد ربيع الميدعانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول89 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن  عماد  الحافظ101220101 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول88.54 شهادة ثانوية علمي جود فرح الذيب102220102 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول88.54 شهادة ثانوية علمي محمود  سليمان  غرز الدين103220103 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول88.38 شهادة ثانوية علمي عالء عماد ابو حمدان104220104 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي105220105
ول88.33 شهادة ثانوية علمي رنده عصام الرخالنن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول88.29 شهادة ثانوية علمي محمد عدنان باكت 106220106 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول88.29 شهادة ثانوية علمي محمد سامر طحان107220107 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول88.21 شهادة ثانوية علمي بشار عدنان براد108220108 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول87.58 شهادة ثانوية علمي عبد هللا عمار عائشة109220109 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول87.54 شهادة ثانوية علمي عمر عبد الرزاق باكت 110220110 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول87.46 شهادة ثانوية علمي محمد زاهر الكردي111220111 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول86.67 شهادة ثانوية علمي ادهم  طالل  ضاهر112220112 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول86.54 شهادة ثانوية علمي محمد عبد االحمد113220113 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي114220114 ول86.38 شهادة ثانوية علمي محمد مجد محمد بالل  الحلب  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق



ول86.33 شهادة ثانوية علمي عبدالرحمن فراس العظمه115220115 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.79 شهادة ثانوية علمي صالح مهيدي مسمار116220116 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي117220117
ول85.71 شهادة ثانوية علمي محمدأمت  يحب  المفعالنن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.58 شهادة ثانوية علمي مجبل  منيف  السمت  الجربا118220118 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.5 شهادة ثانوية علمي علي احمد  الحمصي119220119 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.46 شهادة ثانوية علمي محمد خت  خالد المحمد الحسن120220120 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.42 شهادة ثانوية علمي شام حسام قطيش121220121 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.42 شهادة ثانوية علمي قصي  خالد  الحريري122220122 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.38 شهادة ثانوية علمي محمد عمر قاسم123220123 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول85.17 شهادة ثانوية علمي عبيده طارق خداج124220124 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي حسام الدبس125220125
ول85.04 شهادة ثانوية علمي دانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول84.83 شهادة ثانوية علمي يامن نورس الضماد126220126 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول84.75 شهادة ثانوية علمي صبا خليل العاكول127220127 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي  السيد128220128 ول84.75 شهادة ثانوية علمي حميد  خت  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول84.63 شهادة ثانوية علمي بشار احمد المرار الغزالي129220129 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول84.46 شهادة ثانوية علمي فواز  علي  العثمان130220130 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي131220131
ول84 شهادة ثانوية علمي نور  رائد  الحورانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.96 شهادة ثانوية علمي انس سمت  عرفات132220132 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.88 شهادة ثانوية علمي زين الدين ظافر الصياد133220133 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.79 شهادة ثانوية علمي حسام ربيع دارب نرص134220134 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.79 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن عصام جدوع135220135 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.75 شهادة ثانوية علمي كاترين  هيثم  قماش136220136 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.75 شهادة ثانوية علمي يارس  كامل  الصالح محمد137220137 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.71 شهادة ثانوية علمي مريم  عبد الرحمن  الصباغ138220138 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.54 شهادة ثانوية علمي مجد محمد رساج الدين الرساج139220139 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.5 شهادة ثانوية علمي عرب احمد مطر سليم140220140 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.33 شهادة ثانوية علمي خالد ضيدان رحيل141220141 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.21 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن يارس الحروب142220142 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول83.08 شهادة ثانوية علمي مبن غانم مسعود143220143 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.96 شهادة ثانوية علمي لؤي ادهم نبعه144220144 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.88 شهادة ثانوية علمي رائد عمار الحاج علي145220145 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.88 شهادة ثانوية علمي وائل علي حسن146220146 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.88 شهادة ثانوية علمي عدي سيف الدين سليمان147220147 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.83 شهادة ثانوية علمي ديمه مراد هزاع148220148 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.79 شهادة ثانوية علمي محمد شاكر  مصطفن  عبدي149220149 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.75 شهادة ثانوية علمي نصوح عجاج محمد سعيد150220150 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.71 شهادة ثانوية علمي صبا  محمد  البش151220151 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.67 شهادة ثانوية علمي مرام بسام دباغ152220152 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.58 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم ايهاب صارم153220153 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.58 شهادة ثانوية علمي محمد فايز محمد حسام شموط154220154 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.54 شهادة ثانوية علمي خليل مرعي خت  هللا155220155 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.38 شهادة ثانوية علمي آيه عبد السالم القاسم156220156 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.29 شهادة ثانوية علمي احمد زين فادي ابا زيد157220157 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.29 شهادة ثانوية علمي حكم وهيب نصار158220158 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.21 شهادة ثانوية علمي حمزه موفق ضيف هللا159220159 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي160220160
ن
ول82.08 شهادة ثانوية علمي اري    ج جاد هللا الشوق ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.08 شهادة ثانوية علمي محمد امت  شاهر العماري161220161 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.08 شهادة ثانوية علمي آيه مصلح الدندل162220162 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول82.08 شهادة ثانوية علمي محمد يزن مىحي الدين دغمش163220163 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي164220164
ول82 شهادة ثانوية علمي ليليان سلمان قرعونن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.96 شهادة ثانوية علمي نديم ثائر الشيخ165220165 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن محمود برهوم166220166 ول81.88 شهادة ثانوية علمي مدلي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.75 شهادة ثانوية علمي كاتيا نجاح مرعي167220167 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.71 شهادة ثانوية علمي محمد مجيد كجيد168220168 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن169220169 ن احمد حسي  ول81.71 شهادة ثانوية علمي حني  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.58 شهادة ثانوية علمي محمد عالء  محمود زهر170220170 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.54 شهادة ثانوية علمي حمزه  محمد سعيد  مشيلم171220171 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.38 شهادة ثانوية علمي محمد انس خالد قناه172220172 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن الحسن المحمد173220173 ول81.33 شهادة ثانوية علمي حنان حسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.29 شهادة ثانوية علمي مارينيل منت  دارب نرص174220174 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.25 شهادة ثانوية علمي خالد  ماجد  عائشه175220175 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.21 شهادة ثانوية علمي محمد نبيل الجوهري176220176 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81.04 شهادة ثانوية علمي عبد الجواد باسم العثمان177220177 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول81 شهادة ثانوية علمي منت  باسم دوبا178220178 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.96 شهادة ثانوية علمي محمد وسيم محمد علي زهوه179220179 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.92 شهادة ثانوية علمي اسماء منذر القواريط180220180 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.88 شهادة ثانوية علمي احمد ماجد سينو181220181 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.79 شهادة ثانوية علمي تيم فراس فليحان182220182 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.79 شهادة ثانوية علمي احمد صفوان الشوالي183220183 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.79 شهادة ثانوية علمي محمد عبد المحسن عبد هللا184220184 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.67 شهادة ثانوية علمي محمد رائد العلي185220185 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.63 شهادة ثانوية علمي أمجد أليهاندرو  اورنس نرص186220186 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.54 شهادة ثانوية علمي هنا  جورج  فرانسيس187220187 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.42 شهادة ثانوية علمي عبيده عهد الشامي188220188 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي189220189
ول80.42 شهادة ثانوية علمي حسن محمد رومانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.42 شهادة ثانوية علمي دلع  طعان  جدوع190220190 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.38 شهادة ثانوية علمي خليل  محمد  المامو191220191 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.33 شهادة ثانوية علمي احمد محمد سليمان192220192 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

وشه العلي193220193 ول80.29 شهادة ثانوية علمي سبينتا فت  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.04 شهادة ثانوية علمي آالن  عبد الرحمن  المال194220194 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول80.04 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن محمد وليد محيسن195220195 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي قاسم196220196 ن محمد راج  ول80 شهادة ثانوية علمي حسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.92 شهادة ثانوية علمي نور الدين محمد طياوي197220197 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.83 شهادة ثانوية علمي انس مالك الحميدي198220198 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.79 شهادة ثانوية علمي محمد  بشت   الطعمه199220199 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.75 شهادة ثانوية علمي نور الدين خالد بدر200220200 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

201220201 ] ول79.75 شهادة ثانوية علمييرسم  احمد حمي ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.75 شهادة ثانوية علمي سيدره لؤي حسن202220202 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.67 شهادة ثانوية علمي عمر ابراهيم مبارك203220203 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي204220204
ن
ول79.63 شهادة ثانوية علمي راما شادي صوق ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي205220205
ول79.46 شهادة ثانوية علمي يزن أنس القبانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.33 شهادة ثانوية علمي عالء الدين مازن لحام206220206 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.33 شهادة ثانوية علمي ذي قار طلعت حاج غريب207220207 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79.13 شهادة ثانوية علمي جودي عبد المجيد عوض208220208 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول79 شهادة ثانوية علمي ايمن عبد القادر االحمد209220209 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.96 شهادة ثانوية علمي عماد  حسن  الغاوي210220210 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.88 شهادة ثانوية علمي انغام مصلح الكردوش211220211 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.83 شهادة ثانوية علمي إبراهيم فارس ياسمينه212220212 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.63 شهادة ثانوية علمي فيصل موس الخليف213220213 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.58 شهادة ثانوية علمي محمد صفوان  وسيم  مرعي214220214 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.46 شهادة ثانوية علمي هادي  عصمت  نعيم215220215 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.46 شهادة ثانوية علمي عبدهللا  سامي  ساره216220216 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.29 شهادة ثانوية علمي محمدمرصن فراس عاشور217220217 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول78.21 شهادة ثانوية علمي بشار رسمي سليمان218220218 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.96 شهادة ثانوية علمي احمد انور القيم219220219 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.92 شهادة ثانوية علمي مصطفن  نبيل  مفلح220220220 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.92 شهادة ثانوية علمي عبد الحكيم نجوح السيد221220221 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.88 شهادة ثانوية علمي محمد ضياء قاسم ابو حوى222220222 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي223220223 ول77.83 شهادة ثانوية علمي جاد محمد فواز محملىح  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.71 شهادة ثانوية علمي دانيه نزار القطان224220224 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.67 شهادة ثانوية علمي محمد ربيع بشار دياب225220225 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.54 شهادة ثانوية علمي منال احمد الهتيمي226220226 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.42 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن  محمد  حجازي227220227 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.42 شهادة ثانوية علمي عبدهللا عمر شباط228220228 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.38 شهادة ثانوية علمي هنادي انيس الهواش229220229 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.38 شهادة ثانوية علمي لونا خليل الصفدي230220230 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.38 شهادة ثانوية علمي رهام ضاهد النايف231220231 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.29 شهادة ثانوية علمي غيث رامز  بجبج232220232 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق



وق محسن حميدي233220233 ول77.29 شهادة ثانوية علمي رسر ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.29 شهادة ثانوية علمي محمد ميعاد حسن234220234 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن235220235 ول77.29 شهادة ثانوية علمي محمود اسماعيل حسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.25 شهادة ثانوية علمي احمد الكامل  محمد رضا  الحريري236220236 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.17 شهادة ثانوية علمي عبد هللا طارق الحسن الطه237220237 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.17 شهادة ثانوية علمي عمران  رامي  العشعوش238220238 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.17 شهادة ثانوية علمي امجد وحيد مالك239220239 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن فوزي الفريحات240220240 ول77.13 شهادة ثانوية علمي كريستي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن  محمد راشد  يوسف241220241 ول77.13 شهادة ثانوية علمي حسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.08 شهادة ثانوية علمي محمد عصام تيست  الدره242220242 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.04 شهادة ثانوية علمي مطراء العلي الظاهر البداح نوري243220243 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول77.04 شهادة ثانوية علمي ايمن سليمان حسن244220244 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.88 شهادة ثانوية علمي محمد عمرو  ماهر  كركوتلي245220245 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

اء246220246 ول76.83 شهادة ثانوية علمي ابراهيم خالد الخرصن ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي247220247 ي كاتب  ول76.83 شهادة ثانوية علمي محمد صالح الدين  محمد توفيق  عرن  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

  سامي  العبد248220248
ن ول76.79 شهادة ثانوية علمي حسي  ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.75 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن محمد وردة249220249 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن  نارص  العمارين250220250 ول76.75 شهادة ثانوية علمي حسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.63 شهادة ثانوية علمي عبدالرحمن محمد العلي251220251 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.63 شهادة ثانوية علمي عمر  سميح حمايل252220252 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.58 شهادة ثانوية علمي محمد عماد التوفيق253220253 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.58 شهادة ثانوية علمي آيات عبد هللا الحفري254220254 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.58 شهادة ثانوية علمي همام اياد خليفه العيسمي255220255 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.54 شهادة ثانوية علمي فارس محمد العاصمه256220256 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.5 شهادة ثانوية علمي نور علي مكارم257220257 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.5 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن محمد شيحان258220258 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.46 شهادة ثانوية علمي وليد بسام الحمادي259220259 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.33 شهادة ثانوية علمي النا أيمن الصفدي260220260 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ن حامد261220261 ول76.29 شهادة ثانوية علمي يوسف حسي  ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي262220262
ول76.21 شهادة ثانوية علمي تمام  طالل  كنفانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ي263220263
ول76.17 شهادة ثانوية علمي نشأت  محمد  غوطانن ي هندسة البت 

ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.13 شهادة ثانوية علمي قصي  عاطف عامر264220264 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.04 شهادة ثانوية علمي هيا علي الفارس265220265 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

ول76.04 شهادة ثانوية علمي حسن احمد الخسار266220266 ي هندسة البت 
ن
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سورية إجازة ق

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية95.67 شهادة ثانوية علمي ليل لؤي المرصي267220267

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية94.33 شهادة ثانوية علمي محمد اوس سالم ابو اسعد268220268

ي269220269                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية94.13 شهادة ثانوية علمي يوسف بشار رسايىح 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية94.04 شهادة ثانوية علمي ليث غياث حمود270220270

س حسن اسحاق271220271                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.96 شهادة ثانوية علمي بيت 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.83 شهادة ثانوية علمي عمر محمد سعيد عفره272220272

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.5 شهادة ثانوية علمي نوار احمد ضاهر273220273

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.33 شهادة ثانوية علمي محمد نصار الحريدين274220274

ي275220275
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.25 شهادة ثانوية علمي مايا هشام داغستانن

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.17 شهادة ثانوية علمي ساريه محمد السقا276220276

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.04 شهادة ثانوية علمي ابراهيم قصي عبد العزيز277220277

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.96 شهادة ثانوية علمي محمد فتىحي حسام الموصللي278220278

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.92 شهادة ثانوية علمي دينا برهان سكريه279220279

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.92 شهادة ثانوية علمي كاترين وسام نرص280220280

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.83 شهادة ثانوية علمي يزن سعيد الكومه281220281

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.79 شهادة ثانوية علمي نسيم  سجيع  سيف الدين282220282

ي283220283 ن  اللىح                  2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.63 شهادة ثانوية علمي سارا  محمد امي 

ي284220284                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.46 شهادة ثانوية علمي محمد برسر حازم الحىح 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.38 شهادة ثانوية علمي كاترين وسام الخطيب285220285

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.33 شهادة ثانوية علمي ليليا محمد ماهر البكري286220286

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.25 شهادة ثانوية علمي مجد محمد انس اللحام287220287

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.21 شهادة ثانوية علمي هناء  وضاح  السعدي288220288

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.17 شهادة ثانوية علمي محمد  عبد الرحمن ابو الشامات289220289

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.08 شهادة ثانوية علمي دان  حسام  غنيم الشيخ290220290

ن291220291                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.04 شهادة ثانوية علمي يامن عبد النارص الحاجي 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92 شهادة ثانوية علمي شام جادو المرصي292220292

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية91.96 شهادة ثانوية علمي يمبن  محمد  الحليوا293220293

فانه اسامة حمزه294220294                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية90.93(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  نت 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية85.39(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  مهند آصف قسام الحناوي295220295

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية84.74(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  آيه سلطان ابو زين الدين عزام296220296

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية94.88 شهادة ثانوية علمي وفاء بشار عوده297220297

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية94.63 شهادة ثانوية علمي هاله زياد رسكنها298220298

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية94.46 شهادة ثانوية علمي جودي محمد وائل الصفدي299220299

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية94.21 شهادة ثانوية علمي يزن مياد السويدان300220300

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.58 شهادة ثانوية علمي ماري  يوسف  نادر301220301

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.33 شهادة ثانوية علمي نايا نادر احمد302220302

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.33 شهادة ثانوية علمي محمد احمد سالم303220303

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.29 شهادة ثانوية علمي شفيق محمد اسماعيل304220304

ي الصباغ305220305
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.17 شهادة ثانوية علمي سميه عبد الغبن

ي306220306
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.13 شهادة ثانوية علمي رغد وائل الجهمانن

ن ابراهيم محمود307220307                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.04 شهادة ثانوية علمي حسي 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية93.04 شهادة ثانوية علمي محمد طالل الواسطي308220308

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.88 شهادة ثانوية علمي نجيب حسان ابو غنام309220309

ي310220310                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.79 شهادة ثانوية علمي يحب  محمد ايمن نطفىح 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.75 شهادة ثانوية علمي مؤمن  محمد علي  المال311220311

ن مال312220312                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.75 شهادة ثانوية علمي محمد زكي ياسي 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.58 شهادة ثانوية علمي صالح زهت  بقدونس313220313

ين  جالل  سكرية314220314                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.58 شهادة ثانوية علمي ست 

ي315220315
                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.54 شهادة ثانوية علمي أحمد  أمجد رسيحيبن

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.54 شهادة ثانوية علمي فادي  شاهر السعد316220316

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.54 شهادة ثانوية علمي تاله بشار العكام317220317

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.54 شهادة ثانوية علمي غبن احمد بركات318220318

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.42 شهادة ثانوية علمي يونس لؤي  المقداد319220319

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.33 شهادة ثانوية علمي بالل  سامر المرعشلي320220320

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية92.25 شهادة ثانوية علمي احمد عامر الطيار321220321

ن ابراهيم الصمادي322220322                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية91.34(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  لجي 

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية90.46(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  ضياء الدين مهيدي العلي323220323

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية89.9(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  عبد هللا  حسام السقا324220324

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية88.32(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  ابراهيم اسماعيل الخالد325220325

                2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية88.31(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  محمد نشأت عبد الرحمن326220326

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية97.71 شهادة ثانوية علمي محمد خالد  محمد شاهر  أبو سمره327220327                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية96.83 شهادة ثانوية علمي اجود  انس  مشوح328220328                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ي329220329
ن
مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية95.92 شهادة ثانوية علمي محمد لؤي الصوق                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية95.58 شهادة ثانوية علمي ندى  محمد صفوان  الحجار330220330                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ن331220331 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية95.54 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن جميل حاج حسي                  2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية95.42 شهادة ثانوية علمي عبد العزيز خالد الرجاب332220332                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ي333220333
مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.71 شهادة ثانوية علمي أحمد محمد هثيم الحسيبن                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.71 شهادة ثانوية علمي محمد رغيد كامل الدقر334220334                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ي العثمان335220335
مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.67 شهادة ثانوية علمي ساميه عبد الغبن                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ي336220336  فخر الدين  عبد النب 
ن مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.58 شهادة ثانوية علمي حسي                  2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.33 شهادة ثانوية علمي نرسين يارس الحروب337220337                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.21 شهادة ثانوية علمي عبد الرزاق محمد طاهر مجاهد338220338                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.17 شهادة ثانوية علمي محمدعيد أحمد عمر الكيال339220339                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.08 شهادة ثانوية علمي حمزه  نبيل  الموال340220340                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.04 شهادة ثانوية علمي عدنان  سليم  العطار341220341                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94 شهادة ثانوية علمي نور ايمن الخطيب342220342                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94 شهادة ثانوية علمي يزن نضال الشعار343220343                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94 شهادة ثانوية علمي صالح  مجدي  اصالن344220344                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.96 شهادة ثانوية علمي نور احمد بكري345220345                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.96 شهادة ثانوية علمي محمد جود فراس الرفاعي346220346                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.92 شهادة ثانوية علمي محمد أمجد محمد شعبان347220347                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.75 شهادة ثانوية علمي أحمد محمود حورانيه348220348                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.63 شهادة ثانوية علمي رند مازن ابو شملة349220349                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.46 شهادة ثانوية علمي يحب  محمد  علي حمد الكراد350220350                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 



مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية93.42 شهادة ثانوية علمي غزل  محمد شفيق  الجاجه351220351                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية88.86(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  سالم  باسم  العمري352220352                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية87.97(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  عمر زياد عرفات353220353                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ي354220354 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية86.79(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  مي احمد سمت  الزعب                  2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية86.04(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  حال معتصم الحاج علي355220355                 2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ي356220356 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية85.81(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  أيمن شامر صليب                  2,775,000      1,275,000                       1,500,000 السورية سوريةهندسة الت 

ن عالء فرحات357220357                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 91.88 شهادة ثانوية علمي لي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 90.21 شهادة ثانوية علمي آيه  احمد  قصيده358220358

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 89.42 شهادة ثانوية علمي موفق محمد ماهر عز الدين359220359

ي360220360                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 89.25 شهادة ثانوية علمي عبد الحكيم محمد علي عبد النب 

ي جورج ظماط361220361                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 89.17 شهادة ثانوية علمي ناج 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 89.13 شهادة ثانوية علمي اسامة محمد ابو الذهب362220362

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88.58 شهادة ثانوية علمي ماسه اسامه الخيمي363220363

ن  العص364220364                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88.54 شهادة ثانوية علمي ارساء معت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88.42 شهادة ثانوية علمي ايه زهت  عبد العال365220365

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88.38 شهادة ثانوية علمي جواد خالد ابو صالح366220366

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88 شهادة ثانوية تجارية عهد الدين  جهاد الدين المرصي367220367

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 87.96 شهادة ثانوية علمي رامه محمد روميه368220368

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 87.88 شهادة ثانوية علمي ورد هيثم علي369220369

ن األحمر370220370                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 87.67 شهادة ثانوية علمي تيماء عبد الباسط شاهي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 87.58 شهادة ثانوية علمي ماسه محمد دعاس371220371

اء هيثم المبارك372220372                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 87.38 شهادة ثانوية علمي الت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 87.08 شهادة ثانوية علمي شام محمد جهاد الحلو الشهت  بالجمال373220373

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 86.88 شهادة ثانوية علمي سليم انطون حنون374220374

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 86.83 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن  محمد راتب  عبدهللا375220375

ي376220376                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 86.75 شهادة ثانوية علمي غيث اياد الحلب 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 86.63 شهادة ثانوية علمي محمد غياث  محمد فراس  االشقر377220377

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 86.13 شهادة ثانوية علمي إياس وهيب الدل378220378

ن379220379                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.83 شهادة ثانوية علمي رغداء  مسلم  الياسي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.79 شهادة ثانوية علمي فادي نورس نرص380220380

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.71 شهادة ثانوية علمي مؤيد مازن  الشالح381220381

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.67 شهادة ثانوية علمي محمد عادل  احمد  عكيلي382220382

ي383220383
 
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.58 شهادة ثانوية علمي محمد عالء  ايمن  الجراق

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.38 شهادة ثانوية علمي الرا  ايهاب  الحجلي384220384

ي385220385
ون                  2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.38 شهادة ثانوية علمي محمد اياد بسام البت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.29 شهادة ثانوية علمي تيم بسام بدره386220386

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.88 شهادة ثانوية علمي تف   اسامه  قري387220387

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.83 شهادة ثانوية علمي بشت  محمد زين النجار الشهت  بالبواب388220388

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.83 شهادة ثانوية علمي محمد نور  علي  العبد هللا389220389

ن  فراس  خلف مخزوم390220390                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.5 شهادة ثانوية علمي حني 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.46 شهادة ثانوية علمي فاتن  مهند  الرمله391220391

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.46 شهادة ثانوية علمي جودي مىحي الدين الطيار392220392

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.38 شهادة ثانوية علمي شهد شحادة سليمان393220393

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.31 شهادة ثانوية تجارية زياد علي الدج394220394

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 84.21 شهادة ثانوية علمي محمد  محمد منصور  الطت 395220395

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.96 شهادة ثانوية علمي دانيا محمد خت  الجلم396220396

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.92 شهادة ثانوية علمي رغد عبد الكريم خليفه397220397

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.83 شهادة ثانوية علمي محمد باسل حسان الجزار398220398

ي399220399
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.83 شهادة ثانوية علمي عدي محمد الطريفن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.83 شهادة ثانوية علمي عبدالرحمن محمد زيتون400220400

ي401220401
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.75 شهادة ثانوية علمي جوي مفيد العنيبن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.75 شهادة ثانوية علمي ضىح  محمد عامر  كوسا402220402

ي403220403
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.71 شهادة ثانوية علمي تاال احمد مارديبن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.67 شهادة ثانوية علمي سوز هايل الخليل404220404

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.58 شهادة ثانوية علمي تف  احمد العويس405220405

فاوي الجزائرلي406220406
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.58 شهادة ثانوية علمي محمد  احمد يارس  الرسر

ن407220407                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.54 شهادة ثانوية علمي نلما عيد عمار معت 

ن  عالء نعيم408220408                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.54 شهادة ثانوية علمي لجي 

اء عبد الرحمن بقدونس409220409                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.5 شهادة ثانوية علمي الت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.5 شهادة ثانوية علمي عمر محمد الدقه410220410

ي411220411                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.46 شهادة ثانوية علمي نذير سعيد الشبقىح 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.42 شهادة ثانوية علمي راما وائل عز الدين412220412

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.25 شهادة ثانوية علمي حمزه مهنا الصباغ413220413

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.25 شهادة ثانوية علمي االء  بالل نجار414220414

ن باهلل  الصفدي415220415                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.17 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم معت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.13 شهادة ثانوية علمي سنا مامون عارف416220416

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.13 شهادة ثانوية علمي ناتالي  زهراب  ماركوسيان417220417

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.13 شهادة ثانوية علمي ملهم محمد رضا حجيج418220418

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.13 شهادة ثانوية علمي ريما يحب  عبيد419220419

ي  سعد الدين420220420
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.04 شهادة ثانوية تجارية الم  هانن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.04 شهادة ثانوية علمي دانيال نضال حيدر421220421

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.02 شهادة ثانوية تجارية لينا محمد زياد محمح422220422

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83 شهادة ثانوية علمي عدنان غسان حريدين423220423

ي424220424  الزعب 
ن                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.97 شهادة ثانوية تجارية عبد هللا حسي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.96 شهادة ثانوية علمي شهد صفوك نجم425220425

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.83 شهادة ثانوية علمي سنا معتصم سحلول426220426

ي427220427                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.79 شهادة ثانوية علمي ليان محمد سلطه ج 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.71 شهادة ثانوية علمي قصي عمر ابو داود428220428

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.63 شهادة ثانوية علمي همسه سهيل العيسمي429220429

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.63 شهادة ثانوية علمي يوسف علي ابو راس430220430

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.5 شهادة ثانوية علمي نادره  سامر  المرصي431220431

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.5 شهادة ثانوية علمي ليان  حبايب  نجاح432220432

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.33 شهادة ثانوية علمي دلع ايمن عزي433220433

ي434220434                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.29 شهادة ثانوية علمي النا زياد البندقىح 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.21 شهادة ثانوية علمي ساندي اسماعيل الفالح435220435

ي قرعيش436220436
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.21 شهادة ثانوية علمي ميار هانن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.17 شهادة ثانوية علمي الياس  أكرم عازر437220437

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.17 شهادة ثانوية علمي آالء محمد زين طحينه438220438

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.08 شهادة ثانوية علمي ماهر احمد القيق439220439

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82 شهادة ثانوية علمي موس  جهاد  العساف440220440

ي441220441
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.92 شهادة ثانوية علمي شام فايز دوالن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.92 شهادة ثانوية علمي غاليه محمد منصور عنايه442220442

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.86 شهادة ثانوية تجارية بالل محمد نضال الديري443220443

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.86 شهادة ثانوية تجارية عامر  محمد حمدان444220444

زا445220445                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.67 شهادة ثانوية علمي ايلياما عبد االحد مت 

ي قاروط446220446
ار جونن ن                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.63 شهادة ثانوية علمي ست 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.56 شهادة ثانوية تجارية ندى اسعد الفليطي447220447

ي448220448
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.54 شهادة ثانوية علمي باسل  عامر  القبانن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.5 شهادة ثانوية علمي محمد حسن عماد بيضون449220449

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.5 شهادة ثانوية علمي ايفانا نزار وسوف450220450

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.46 شهادة ثانوية علمي محمد كنان محمد انس نرصن451220451

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.42 شهادة ثانوية علمي جون يوسف سعد452220452

ن453220453                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.33 شهادة ثانوية علمي محمد وليد حسي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.33 شهادة ثانوية علمي سدره مصطفن الدباس454220454

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.21 شهادة ثانوية علمي محمد يوسف محمد ايمن شميس455220455

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.21 شهادة ثانوية علمي ليال وسيم سمعان456220456

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.17 شهادة ثانوية علمي معاذ  فريز  رسور المالح457220457

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.13 شهادة ثانوية علمي ليث اياد الزين458220458

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.06 شهادة ثانوية تجارية وئام ابراهيم خطاب459220459

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81.04 شهادة ثانوية علمي حال  فراس  خلف مخزوم460220460

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81 شهادة ثانوية علمي عبد النور ايمن الحداد461220461

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 81 شهادة ثانوية علمي حال  سليم شيحان462220462

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.96 شهادة ثانوية علمي يارس اسامه مهره463220463

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.88 شهادة ثانوية علمي رنا محمد عاصم هبا464220464

ن السعدي465220465                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.88 شهادة ثانوية علمي لمار محمد غياث امي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.71 شهادة ثانوية علمي غبن نبيل المرصي466220466

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.67 شهادة ثانوية علمي بتول  فيصل راعي467220467

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.54 شهادة ثانوية علمي محمد عمران فهد نجيب468220468



                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.5 شهادة ثانوية تجارية محمد هيثم عبد اللطيف بحصاص469220469

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.42 شهادة ثانوية علمي ضىح محمد عصفور470220470

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.42 شهادة ثانوية علمي انيس جورج جباره471220471

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.38 شهادة ثانوية علمي براء معاذ هنديه472220472

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.38 شهادة ثانوية علمي طيبة معاويه المحمد473220473

اري474220474                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.29 شهادة ثانوية تجارية مهاد ابراهيم الرسر

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.25 شهادة ثانوية علمي هدى محمد عرار475220475

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.13 شهادة ثانوية علمي فجر غسان قرضاب476220476

ن سواح477220477                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80 شهادة ثانوية علمي راما  محمد أمي 

ي478220478
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.96 شهادة ثانوية علمي وئام  سمت  الحورانن

ي479220479
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.96 شهادة ثانوية علمي تاال عبد هللا رومانن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.96 شهادة ثانوية علمي احمد  محمد  محمد480220480

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.88 شهادة ثانوية علمي براء باسم يحب 481220481

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.83 شهادة ثانوية علمي محمد وسيم محمد حسان النشار الرفاعي482220482

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.83 شهادة ثانوية علمي محمد جهاد حسان الشوا483220483

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.75 شهادة ثانوية علمي نور محمد جمعه484220484

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.71 شهادة ثانوية علمي حيدر  بهاء الغزالي485220485

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.63 شهادة ثانوية علمي زينة فاتح مقلد486220486

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.54 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن حسن الخرصن487220487

ي488220488
ن
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.5 شهادة ثانوية علمي محمد اياد احمد  الكاق

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.46 شهادة ثانوية علمي امجد محجوب احسان489220489

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.42 شهادة ثانوية علمي حمزه أحمد غطروف490220490

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.38 شهادة ثانوية علمي نغم  عمر  األرناؤط491220491

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.25 شهادة ثانوية علمي عبد القادر  خالد  الحالق492220492

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.25 شهادة ثانوية علمي ملهم محمد العمري493220493

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.21 شهادة ثانوية علمي محمد غيث  محمد سليم الطباع494220494

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.21 شهادة ثانوية علمي ماهر  عماد وهبه495220495

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.08 شهادة ثانوية علمي ايه  نصوح  خدوج496220496

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79.08 شهادة ثانوية علمي امجد علوان علي497220497

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79 شهادة ثانوية علمي يونس  محمد ابراهيم  كنينه498220498

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 79 شهادة ثانوية علمي شهد حسام معلم499220499

ي500220500                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.97 شهادة ثانوية تجارية رواد احمد السبسب 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.96 شهادة ثانوية علمي جوان عبد الباسط ابراهيم501220501

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.88 شهادة ثانوية علمي أسيل محسن عاكول502220502

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.83 شهادة ثانوية علمي عزيز الياس داود503220503

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.83 شهادة ثانوية علمي الما محمد يوسف504220504

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.79 شهادة ثانوية تجارية أويس محمود عبد الفتاح505220505

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.79 شهادة ثانوية علمي محمد برسر أحمد المناع506220506

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.75 شهادة ثانوية علمي راما حسان جاموس507220507

ن سامر الخوري508220508                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.71 شهادة ثانوية علمي سيلي 

ن فراس العيد509220509                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.63 شهادة ثانوية علمي لجي 

ي510220510                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.58 شهادة ثانوية علمي طارق محمد الت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.58 شهادة ثانوية علمي موفق محمد الحريري511220511

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.46 شهادة ثانوية علمي مرح نورس اتاسي512220512

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.33 شهادة ثانوية علمي زينة عامر تيناوي513220513

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.29 شهادة ثانوية علمي محمد مهند محمد مازن االصيل514220514

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.25 شهادة ثانوية علمي جان اكرم طبولي515220515

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.21 شهادة ثانوية علمي جيسكا فوزات الفريحات516220516

ي محمد علي  علي  بلوي517220517                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.18 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.17 شهادة ثانوية علمي سالي  محمد جزار518220518

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.13 شهادة ثانوية علمي نانىسي  ميخائيل  عازار519220519

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 78.08 شهادة ثانوية علمي شام صبىحي السقا520220520

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.96 شهادة ثانوية علمي احمد  محمد فاروق  القصار521220521

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.92 شهادة ثانوية علمي محمد الهاشمي محمد يارس العقاد522220522

ي جاسم  محمد الحسو523220523                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.91 شهادة ثانوية أدن 

يام نارص دحدل524220524                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.88 شهادة ثانوية علمي مت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.71 شهادة ثانوية علمي مريم حسن السيد عمر525220525

ي لؤي وليد بدر526220526                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.64 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.59 شهادة ثانوية تجارية سيدره وسيم زريعه527220527

ي528220528
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.54 شهادة ثانوية علمي دانه بسام مارديبن

غل529220529                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.5 شهادة ثانوية علمي سامي  خالد  ابو الت 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.5 شهادة ثانوية علمي داوود عيىس داود راجحه530220530

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.42 شهادة ثانوية علمي اسامه عدنان الربداوي531220531

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.42 شهادة ثانوية علمي جودي ناهل الفرخ532220532

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.38 شهادة ثانوية تجارية رانيا منت  الهيمد533220533

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.38 شهادة ثانوية تجارية محمد  حسن حسن534220534

ي هدايا535220535
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.13 شهادة ثانوية علمي اسامه هانن

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 77.08 شهادة ثانوية علمي منصور محمد سليمان536220536

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.96 شهادة ثانوية علمي عازار  نبيل  بوشقره537220537

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.96 شهادة ثانوية علمي نورمان احمد عجميه538220538

ي نتلي وائل السنوسي539220539                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.95 شهادة ثانوية أدن 

ي540220540
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.75 شهادة ثانوية علمي نور عبد السالم الجىسر

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.61 شهادة ثانوية تجارية عبد اإلله مروان الحاج علي541220541

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.59 شهادة ثانوية تجارية تسنيم أنس مبارك542220542

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.58 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن باسل دقماق543220543

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.5 شهادة ثانوية علمي شام احمد يارس قطان544220544

ي545220545                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.46 شهادة ثانوية علمي محمد ساريه مأمون عاج 

ي546220546
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.42 شهادة ثانوية علمي محمد غياث الخىسر

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.42 شهادة ثانوية علمي اليك سيغاك اليعقوب دار مانجيان547220547

ي الحمصي548220548 ي سها ناج                  2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.41 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.38 شهادة ثانوية علمي ساره  احمد يارس طرابلىسي549220549

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.33 شهادة ثانوية علمي ريان خلدون العطار550220550

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.13 شهادة ثانوية علمي فؤاد جورج شاميه551220551

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.09 شهادة ثانوية تجارية غزل نوري الحمد552220552

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.04 شهادة ثانوية علمي عبد هللا  عبد اللطيف السيد553220553

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76.04 شهادة ثانوية علمي محمد نضال احمد عطايا554220554

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76 شهادة ثانوية علمي محمود  سامر  رجب بك555220555

ي556220556                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 76 شهادة ثانوية علمي أحمد محمد ضياء الدين الحلب 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.92 شهادة ثانوية علمي رغد لؤي نوح557220557

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.92 شهادة ثانوية علمي ريم  محمد  المحمد558220558

ي559220559
ن عبد النارص الميدانن                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.88 شهادة ثانوية علمي لي 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.88 شهادة ثانوية علمي اسعد نضال بيان560220560

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.83 شهادة ثانوية علمي شذى  خالد عبد  الجاسم561220561

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.83 شهادة ثانوية علمي محمد جود محمد انس حموده562220562

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.71 شهادة ثانوية علمي ماهر  عبدهللا  الخلف563220563

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.67 شهادة ثانوية علمي جنة بالل زيتون564220564

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.58 شهادة ثانوية علمي ساره  رياض  برنيه565220565

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.5 شهادة ثانوية علمي ليث بسام علي566220566

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.34 شهادة ثانوية تجارية محمد بسام الهاموك567220567

ي جود وليد عواد568220568                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.95 شهادة ثانوية أدن 

وش569220569 ي عبد هللا سعود الحت                  2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.91 شهادة ثانوية أدن 

ي حمزه عايش الغنيم570220570                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.91 شهادة ثانوية أدن 

ي عمران  بشار  الفشتكي571220571                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.55 شهادة ثانوية أدن 

ي عمار يارس فاتح572220572                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.36 شهادة ثانوية أدن 

ي آيه مؤنس قرقماس573220573                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.27 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.25 شهادة ثانوية تجارية يمبن خلوق حسن574220574

ي راجح وليد جالوش575220575                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 74.14 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.95 شهادة ثانوية تجارية رائد حمد علي576220576

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.68 شهادة ثانوية تجارية أحمد مدحت اسماعيل577220577

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.65 شهادة ثانوية تجارية محمد حجازي عبد الغفور578220578

ي محمود حسن القدور579220579                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.18 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.11 شهادة ثانوية تجارية شهد حسام البدعيش580220580

ي سامي راكان بقدونس581220581                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.09 شهادة ثانوية أدن 

ي فوزي أسامه جحجاح582220582                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73 شهادة ثانوية أدن 

ي محمد غياث محمد اللحام583220583                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.82 شهادة ثانوية أدن 

ي طارق مروان عامر584220584                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.77 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.68 شهادة ثانوية تجارية دلع هيسم الباشا585220585

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.54 شهادة ثانوية تجارية محمد عبد القادر عبد االله586220586



ي587220587
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.45 شهادة ثانوية تجارية رامي نبيل القاضن

ي جود مجد الخلف588220588                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.18 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.18 شهادة ثانوية تجارية رغد رأفت خراطه589220589

ي590220590
                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 71.7 شهادة ثانوية تجارية دانيا موفق دملىحن

ي احمد خالد خيوي591220591                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 71.55 شهادة ثانوية أدن 

ي جودي  بسام طاطيش592220592                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 71.27 شهادة ثانوية أدن 

ي عمر  نبيل صادق593220593                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 71.14 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 70.77 شهادة ثانوية تجارية محمد حسن القادري594220594

ي اديب  فادي  ريحان595220595                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 70.55 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 70.15 شهادة ثانوية تجارية مؤيد محمد خت  سنجاب596220596

ي597220597 ي يوسف محمد بشار المغرن                  2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 70 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.82 شهادة ثانوية تجارية طارق  عامر  خربوطلي598220598

ي المجذوب599220599
ي محمد حمزه عبد الغبن                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.68 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.63 شهادة ثانوية تجارية طه  ابراهيم الخالد600220600

ي معاذ فراس مطر601220601                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.5 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.48 شهادة ثانوية تجارية محمد نور الدين عماد الدين األعم602220602

ي603220603
ي زينة محمد االيتونن                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.41 شهادة ثانوية أدن 

ن شقت 604220604                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.15 شهادة ثانوية تجارية سارة عبد المعي 

ي شفاء محمد نبيل النحاس605220605                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.14 شهادة ثانوية أدن 

ي هويدي محمد الهويدي606220606                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.05 شهادة ثانوية أدن 

ي يالي أحمد دوله607220607                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69 شهادة ثانوية أدن 

ي عبد الرحمن  عدنان الموس608220608                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 68.64 شهادة ثانوية أدن 

ي اسامه محمد الصالح609220609                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 68.64 شهادة ثانوية أدن 

ي عبد الرحمن محمد الشيخ610220610                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 68.27 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 68.18 شهادة ثانوية تجارية نور الهدى مروان هالله611220611

ي صقر باسم الغنيم612220612                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.86 شهادة ثانوية أدن 

ي ريم ضامن مقلد613220613                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.82 شهادة ثانوية أدن 

ي محمد عدنان محمد عالء الدين السايق614220614                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.59 شهادة ثانوية أدن 

ي سدرة ابراهيم النجار615220615                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.45 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.43 شهادة ثانوية تجارية ايلفا محمد الرفاعي616220616

ي مىحي الدين محمد الهنداوي617220617                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.41 شهادة ثانوية أدن 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.06 شهادة ثانوية تجارية مصطفن عماد خدام الجامع618220618

عية رغد محمد البارودي619220619                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67 الثانوية الرسر

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 66.97 شهادة ثانوية تجارية عماد علي طعمه620220620

ي محمد خت  عبد الكريم اشحاده621220621                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 66.95 شهادة ثانوية أدن 

ن عماد حمزه622220622 ي حني                  2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 66.5 شهادة ثانوية أدن 

ي623220623                 2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 66.47 شهادة ثانوية تجارية حكيم يحب  السبسب 

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 65.82 شهادة ثانوية تجارية سدره  محمد حسن  طبنجه624220624

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 65.63 شهادة ثانوية تجارية همام محمد زرزور625220625

                2,475,000      1,275,000                       1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 64.81 شهادة ثانوية تجارية يارس عبد الجبار الدره626220626


