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 الدفعة األوىل 

المطلوبة للتسجيل

(بالدوالر األمريكي)

 الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل

ة السورية) (غير إلزامي باللير

المجموع مع رسم 

النقل

ي حال الرغبة 
 
ف

اك باالشير

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية االردن هندسة التحكم والروبوت72.78 شهادة ثانوية علمي عالء محمد جمال الجباوي1220627

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت96.93 شهادة ثانوية علمي وائل محمود خلوف2220652

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت96.81 شهادة ثانوية علمي علي  فياض الرجب3220653

ي4220654
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت96.8 شهادة ثانوية علمي يزن ماجد نادر شيخون 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت96.64 شهادة ثانوية علمي عبود  أحمد  الشحاذه5220655

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت96.64 شهادة ثانوية علمي رامي محسن علي6220656

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت96.4 شهادة ثانوية علمي عهد هللا محمد الجديع7220657

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت95.31 شهادة ثانوية علمي مالك  انس  عيىس8220658

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت95.14 شهادة ثانوية علمي حمد  صالح  سالم9220659

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت94.93 شهادة ثانوية علمي سنا سعيد صبورة10220660

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت94.16 شهادة ثانوية علمي محمود احمد زينيه11220661

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت93.67 شهادة ثانوية علمي حمزه  خليل الحسي  12220662

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت93.64 شهادة ثانوية علمي احمد علي الشحاذة13220663

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت93.54 شهادة ثانوية علمي محمد عبد اللطيف محمد14220664

ي15220665              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت93.53 شهادة ثانوية علمي سعيد خالد العلب 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت92.64 شهادة ثانوية علمي ابراهيم رفعت الديري16220666

ي17220667              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت92.44 شهادة ثانوية علمي وئام عبد العزيز الحج 

ي18220668              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة التحكم والروبوت92.25 شهادة ثانوية علمي حمزة جمال محمد اديب ايون 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية عمان هندسة التحكم والروبوت78.37 شهادة ثانوية علمي بتول ماهر الحايك19220745

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية عمان هندسة التحكم والروبوت74.85 شهادة ثانوية علمي محمد طارق طه المصطف 20220746

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية عمان هندسة التحكم والروبوت71.16 شهادة ثانوية علمي طارق هشام بكورة21220747

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت83.07 شهادة ثانوية علمي محمود سليم الرفاعي22220751

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت81.44 شهادة ثانوية علمي محمد  محمود الفنتش23220752

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت79.51 شهادة ثانوية علمي مشعل محمد الشهاب24220753

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت78.65 شهادة ثانوية علمي امل عبد هللا محمد25220754

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت78.07 شهادة ثانوية علمي جمال عبد المنعم القطيفان26220755

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت77.98 شهادة ثانوية علمي اسامه بهاء الدين الحريري27220756

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت74.61 شهادة ثانوية علمي ريمان فراس عبد الحليم28220757

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت73.26 شهادة ثانوية علمي عمر وليد ابو حوران29220758

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة التحكم والروبوت72.78 شهادة ثانوية علمي محمد حبس المحمد30220759

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدة هندسة االتصاالت81.74 شهادة ثانوية علمي محمد رسول عبد الرحمن العلكه31220631

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت99.71 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن أحمد بيطار32220669

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت99.38 شهادة ثانوية علمي عبد هللا  جاسم الناصيف33220670

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت96.32 شهادة ثانوية علمي فرح محمد ابو حالوه34220671

دان35220672              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت95.4 شهادة ثانوية علمي خالد محمد محمود الب 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت95.32 شهادة ثانوية علمي فرح عمر كريكر36220673

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت95.29 شهادة ثانوية علمي مصطف  عبد الرزاق محمد محمود عوض37220674

 خالد الحاج علي38220675
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت95.26 شهادة ثانوية علمي لجي  

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت95.1 شهادة ثانوية علمي قصي لؤي السوادي39220676

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت95.03 شهادة ثانوية علمي اسامه محمد قيس الصباغ40220677

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت94.96 شهادة ثانوية علمي عمر محمد رضوان العالف41220678

دان42220679              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت94.23 شهادة ثانوية علمي محمد  عدنان محمود الب 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت94.11 شهادة ثانوية علمي محمد يمان  عماد  ريحاوي43220680

اري44220681              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت92 شهادة ثانوية علمي محمد أحمد فرحان الشر

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت91.43 شهادة ثانوية علمي محمد  عبد الرزاق عبد الحميد45220682

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت91.27 شهادة ثانوية علمي فهد حسي    الحسي  46220683

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت90.63 شهادة ثانوية علمي هديل صالح عبد الكريم47220684

ف48220685              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت90.45 شهادة ثانوية علمي محمد امي   مخلص نواف شر

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت90.09 شهادة ثانوية علمي ماجد ممتاز عرنوس49220686

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت89.75 شهادة ثانوية علمي زينة محمود جب 50220687

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت89.49 شهادة ثانوية علمي كالل خالد الخلف51220688

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت87.9 شهادة ثانوية علمي عمار هشام الريس52220689

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت86.75 شهادة ثانوية علمي احمد  محمد  الدرويش53220690

ف الحريري54220691              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت86.4 شهادة ثانوية علمي حسن أشر

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت85.48 شهادة ثانوية علمي سعد حسن حسينو55220692

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت85.43 شهادة ثانوية علمي عبد هللا فاضل حسي   المطلك56220693

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت84.36 شهادة ثانوية علمي مراد إبراهيم الشوحة57220694

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة االتصاالت97.3 شهادة ثانوية علمي محمد سليمان العودات58220760

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة االتصاالت88.26 شهادة ثانوية علمي ابراهيم  خليل  المصطف 59220761

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويت هندسة االتصاالت83.17 شهادة ثانوية علمي شهال محمد طالل الوكيل60220762

ي61220632
ول94.79 شهادة ثانوية علمي آالء ياش المرصي الشاالن  ي هندسة البب 

 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية اإلمارات العربية المتحدة إجازة ف

ول75.83 شهادة ثانوية علمي اسماء محمد نور حاج حسي  62220651 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية السودان إجازة ف

ول95.23 شهادة ثانوية علمي بكر احمود الحماده63220695 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول94.96 شهادة ثانوية علمي اسدالدين صالح الخلف64220696 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول94.53 شهادة ثانوية علمي عبدالرحمن وايل محمد65220697 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول93.06 شهادة ثانوية علمي احمد فيصل  الحمادي الحمد66220698 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول91.19 شهادة ثانوية علمي وائل فايز المحمد جاويش67220699 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول90.4 شهادة ثانوية علمي احمد عبد االله الساير68220700 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول87.34 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن اليحب 69220701 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ي70220702
ول86.87 شهادة ثانوية علمي سعيد احمد الكيالن  ي هندسة البب 

 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول82.41 شهادة ثانوية علمي عمر صفوان القواريط71220703 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول80.88 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن عبد هللا البنا72220704 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول77.34 شهادة ثانوية علمي عمر الياس المحمد73220705 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

ول94.28 شهادة ثانوية علمي شيخموس محمد عطا محمد74220743 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية أوكرانيا إجازة ف

ول83 شهادة ثانوية علمي سندس عبد اللطيف الحاج أحمد75220744 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية تركيا إجازة ف

غش76220748 ول74.07 شهادة ثانوية علمي ساره رضوان الب  ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية قطر إجازة ف

ول97.4 شهادة ثانوية علمي محمد المامون صبجي الحماده77220763 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

ول91.25 شهادة ثانوية علمي ايمن صبجي الحمادة78220764 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

ول87.59 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن طركي المحمد79220765 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

ول80.48 شهادة ثانوية علمي ماجد فجر المحميد80220766 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

ول77.11 شهادة ثانوية علمي فراس محمد الخلف81220767 ي هندسة البب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

ي82220768
ول74.61 شهادة ثانوية علمي عبد هللا  محمد عبود الحسان  ي هندسة البب 

 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

ي83220769
ول73.94 شهادة ثانوية علمي خالد خليف حسون  ي هندسة البب 

 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      550 السورية كويت إجازة ف

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية97.57 شهادة ثانوية علمي ميار ايمن عبيد84220633

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية92.23 شهادة ثانوية علمي احمد جمال الشعيب85220634

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية88.49 شهادة ثانوية علمي مناف محمد طويرش86220635

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية99.96 شهادة ثانوية علمي عبد الملك نواف سالمه87220706

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية99.87 شهادة ثانوية علمي معاذ باسل معاذ البواب88220707

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية99.66 شهادة ثانوية علمي شوق  علي الخشمان89220708

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية99.42 شهادة ثانوية علمي جاد يحب  كندر90220709

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية98.93 شهادة ثانوية علمي صالح عدنان صالح العبيد91220710

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية98.67 شهادة ثانوية علمي احمد عبد الرزاق الكردوش92220711

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية98.61 شهادة ثانوية علمي عمر طارق طانه93220712

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية98.56 شهادة ثانوية علمي جود توفيق العرب94220713

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية98.03 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن  محمد  الرزقان95220714

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية97.8 شهادة ثانوية علمي حسن محمد العبيد96220715

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية93.94 شهادة ثانوية علمي حال ايمن الشحادات97220770

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية90.57 شهادة ثانوية علمي احمد عبدهللا العلي98220771

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية88.46 شهادة ثانوية علمي ربا يوسف تدمري99220772

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية87 شهادة ثانوية علمي سيف  فهد  دهام100220773

ر  دهام101220774              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية85.19 شهادة ثانوية علمي حمزة  مب  

ي سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية70.71 شهادة ثانوية علمي مؤمنة سليمان شموط102220786
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 أردن 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية98.32 شهادة ثانوية علمي رنيم  عدنان  الطعمه103220636

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية95.57 شهادة ثانوية علمي محمد احمد الشعراوي104220637

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية94.59 شهادة ثانوية علمي يامن بشار  كيوان105220638

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية91.1 شهادة ثانوية علمي سنا  وائل منقار106220639

ي107220640
اء احمد عبد الحليم المفعالن               1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية89.82 شهادة ثانوية علمي الب 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية87 شهادة ثانوية علمي آيه  وليد  خضب 108220641



             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية86.55 شهادة ثانوية علمي محمد احمد العاسمي109220642

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية100 شهادة ثانوية علمي محمد احمد العبيد110220716

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية99.1 شهادة ثانوية علمي احمد عبد الكريم العبيد111220717

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية98.62 شهادة ثانوية علمي رامي  مسعود خلوف112220718

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية98.19 شهادة ثانوية علمي أوس  محمود المحمود113220719

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية97.77 شهادة ثانوية علمي يوسف زاهر عمشه114220720

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية97.41 شهادة ثانوية علمي رغد بسام الحاج حطاب115220721

ات حمدي الزين العماري116220722              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية97.15 شهادة ثانوية علمي عمران فب  

ي117220723              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية97.15 شهادة ثانوية علمي نبيل  غسان الخرص 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية97.14 شهادة ثانوية علمي روى محمد فراس  العشا118220724

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية96.96 شهادة ثانوية علمي خليل يحب  الهالل745220725

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية قطرهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية90.85 شهادة ثانوية علمي سمر مصطف  حاج محمد746220749

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية97.53 شهادة ثانوية علمي يامن عمر فالحه747220643              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية97.17 شهادة ثانوية علمي حسن عبد الرحمن يحب 748220644              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.92 شهادة ثانوية علمي عبدهللا جمعه الشالش749220645              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.89 شهادة ثانوية علمي راشيل ماهر قزما750220646              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية92.91 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم محمد عروب751220647              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية92.66 شهادة ثانوية علمي نور الجاسم جهيد752220648              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية99.58 شهادة ثانوية علمي اسامه فواز الحماد753220726              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية99.35 شهادة ثانوية علمي مالك وحيد  عبيدات754220727              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية99.26 شهادة ثانوية علمي محمد خليل ابراهيم مرعي755220728              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية98.96 شهادة ثانوية علمي نور مصطف  الحمصي756220729              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية98.93 شهادة ثانوية علمي ساره داوود الشبلي757220730              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية91.92 شهادة ثانوية علمي سدرة نادر العرعوري758220775              1,525,000                    1,275,000             250,000                      500 السورية كويتهندسة الب 

ي شفاء حامد الزامل759220628              1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية االردن(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.41 شهادة ثانوية أدن 

ي760220629 ي وسام فايز سبسب               1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية االردن(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 75.71 شهادة ثانوية أدن 

ي عبد هللا  نادر  العتيلي761220630              1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية االردن(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 69.08 شهادة ثانوية أدن 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية اإلمارات العربية المتحدة(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 85.72 شهادة ثانوية علمي نانىسي بهيج نزال762220649

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية اإلمارات العربية المتحدة(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 80.34 شهادة ثانوية علمي ايه جمال الشعيب763220650

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 99.53 شهادة ثانوية علمي محمد  علي  المحمود764220731

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 96 شهادة ثانوية علمي عمر  سليمان  النارص765220732

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 94.89 شهادة ثانوية علمي يوسف أحمد عبد هللا766220733

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 94.78 شهادة ثانوية علمي فراس بشار قدوره767220734

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 91.26 شهادة ثانوية علمي أسيد عالء الدين كاتبه768220735

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 89.56 شهادة ثانوية علمي ديالة محمدانس النفوري769220736

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 89.28 شهادة ثانوية علمي معاويه براء الدوله770220737

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88.96 شهادة ثانوية علمي معاذ محمد السليمان771220738

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 88.75 شهادة ثانوية علمي عمر احمد الحسي  772220739

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.74 شهادة ثانوية علمي عالء محمد نهاد بريدي773220740

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 72.45 شهادة ثانوية علمي عصام محمد نهاد بريدي774220741

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية المملكة العربية السعودية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 68.88 شهادة ثانوية علمي احمد عبد الرزاق محمد محمود عوض775220742

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية قطر(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 64 شهادة ثانوية علمي محمد اسماعيل السيد علي776220750

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 83.07 شهادة ثانوية علمي عمر حسان قديح777220776

ات778220777              1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 82.4 شهادة ثانوية علمي محمد باسل النصب 

ي779220778
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.94 شهادة ثانوية علمي علي محمد عامر محمد سعيد توان 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 68.07 شهادة ثانوية علمي مناف احمد محل780220779

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.78 شهادة ثانوية علمي تسنيم محمد سعيد زقزق781220780

ي782220781
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 67.4 شهادة ثانوية علمي مجد محمد حسان فاكهان 

ي783220782              1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 66.53 شهادة ثانوية علمي نوره معن الزعب 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية كويت(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 66.44 شهادة ثانوية علمي محمد  عبدهللا  قلب اللوز784220783

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية ليبيا(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 95.23 شهادة ثانوية علمي عبد هللا حسن الحج  جمعة785220784

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      400 السورية مرص(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 62.36 شهادة ثانوية علمي اسماء سعيد سليم786220785

ول70 شهادة ثانوية علمي جالل اسامه القادري787220797 ي هندسة البب 
 
ي لبنان إجازة ف

             1,525,000                    1,275,000             250,000                      850 لبنان 

ي788220794
ي سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية72.92 شهادة ثانوية علمي النا بشار الجون 

             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 لبنان 

ي سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية74.54 شهادة ثانوية علمي عمران جمال عوده789220787
             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 أردن 

ي790220798
             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 مرصي سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية79.83 شهادة ثانوية علمي احسان ايهاب الطلحان 

يجي791220788 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية80.79 شهادة ثانوية علمي راما غسان نسيب الب  ي سوريةهندسة الب 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 أردن 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية74.13 شهادة ثانوية علمي أحمد سامر الخلف792220790              1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 سعودي سوريةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية92.25 شهادة ثانوية علمي ابراهيم نزار خميس793220791 ي سوريةهندسة الب 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 عراف

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية90.88 شهادة ثانوية علمي نور كريستيان بل794220793              1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 فرنىسي سوريةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية81.33 شهادة ثانوية علمي احمد سمب  حجازي795220795 ي سوريةهندسة الب 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 لبنان 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية71.88 شهادة ثانوية علمي جعفر محمد بيضون796220796 ي سوريةهندسة الب 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 لبنان 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية72.67 شهادة ثانوية علمي احمد  مصطف  عبيد797220799              1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 مرصي سوريةهندسة الب 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية80.48 شهادة ثانوية علمي سمر  السعيد صالح798220800              1,525,000                    1,275,000             250,000                  1,000 مرصي كويتهندسة الب 

ي سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 63.88 شهادة ثانوية علمي بشر محمد الحموي799220789
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      600 أردن 

ي هجران محمد ابراهيم النارصي800220792 ي سورية(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 63.91 شهادة ثانوية أدن 
 
             1,525,000                    1,275,000             250,000                      600 عراف


