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ف
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       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت200.283.42 شهادة ثانوية علمي راما وائل عز الدين1

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت192.480.17 شهادة ثانوية علمي محمد أيمن القادري2

ي3
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت191.679.83 شهادة ثانوية علمي احسان ايهاب احمد اسماعيل الطلحات 

كي4
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت189.478.92 شهادة ثانوية علمي سجى محمد الت 

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت186.677.75 شهادة ثانوية علمي ليالس  محمد حسام شويكي5

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت181.475.58 شهادة ثانوية علمي زياد حسن درويش6

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت179.374.71 شهادة ثانوية علمي محمد ختر سعيد خشفه7

ن8        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت185.777.38 شهادة ثانوية علمي كرم حسن الحسير

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت180.775.29 شهادة ثانوية علمي جودي مأمون الساسه9

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت179.374.71 شهادة ثانوية علمي معاذ فراس الرفاعي10

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت178.874.5 شهادة ثانوية علمي ايهم محمد الرباط11

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت176.573.54 شهادة ثانوية علمي حال عبود الندوان12

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت211.888.25 شهادة ثانوية علمي أنور محمد مازن القدومي13

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت203.584.79 شهادة ثانوية علمي تاله  قصي  نوح14

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت197.782.38 شهادة ثانوية علمي بيسان  احمد  مراد15

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت191.579.79 شهادة ثانوية علمي كريم سامر بوز16

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت191.479.75 شهادة ثانوية علمي سيدره لؤي حسن17

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة التحكم والروبوت170.571.04 شهادة ثانوية علمي ليث مجد غنيمه18

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت198.382.63 شهادة ثانوية علمي احمد ماهر بوبس19

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت196.781.96 شهادة ثانوية علمي ليالس  محمد خلدون  بحبوح20

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت194.581.04 شهادة ثانوية علمي عبد الجواد باسم العثمان21

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت193.580.63 شهادة ثانوية علمي أمجد أليهاندرو  اورنس نرص22

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت189.278.83 شهادة ثانوية علمي الما محمد يوسف23

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت188.878.67 شهادة ثانوية علمي أحمد  طارق  أبو عرب24

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت187.978.29 شهادة ثانوية علمي محمدمرصن فراس عاشور25

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت187.878.25 شهادة ثانوية علمي جان اكرم طبولي26

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت184.176.71 شهادة ثانوية علمي ليث الدين  محمد  عبد الرزاق27

ه محمد مازن بدير28        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت177.373.88 شهادة ثانوية علمي امتر

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت174.972.88 شهادة ثانوية علمي راشيل الياس كوىس29

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت192.180.04 شهادة ثانوية علمي آالن  عبد الرحمن  المال30

خان عبد الحليم حسن31        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت187.878.25 شهادة ثانوية علمي متر

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت18777.92 شهادة ثانوية علمي ليالس منصور السليمان المنصور32

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت20987.08 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم ابراهيم المرصي33

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت204.885.33 شهادة ثانوية علمي مالذ ماهر المرصي34

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت198.582.71 شهادة ثانوية علمي عطا  نزار  العربيد35

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت195.381.38 شهادة ثانوية علمي محمد جواد فواز  ماملي36

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت193.880.75 شهادة ثانوية علمي عبيده عبد الرزاق بزبوز37

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت188.778.63 شهادة ثانوية علمي عبد الرحيم  جمال  العمور38

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت184.776.96 شهادة ثانوية علمي رفاه احمد قدور39

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت180.375.13 شهادة ثانوية علمي تيم سلمان ابو مره40

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت179.474.75 شهادة ثانوية علمي عالء محمد الطحان41

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت179.474.75 شهادة ثانوية علمي يارس سمتر حيدر احمد42

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت179.274.67 شهادة ثانوية علمي محمد محمود المرصي43

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت177.373.88 شهادة ثانوية علمي ايهم محمد باسم الجاجه44

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت174.372.63 شهادة ثانوية علمي الحمزه حيدر السلطان45

ن جمال الدين الصباغ46        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت173.972.46 شهادة ثانوية علمي حنير

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية هندسة االتصاالت170.170.88 شهادة ثانوية علمي محمد عبد النارص سامر الكوى47

ي48
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.884.08 شهادة ثانوية علمي سدره  منهل  العجلوتن

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.583.96 شهادة ثانوية علمي ابراهيم مصطفن المحمد الحاج صقر49

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.483.92 شهادة ثانوية علمي محمدزهتر بالل حالوه50

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.383.88 شهادة ثانوية علمي زين الدين ظافر الصياد51

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية200.883.67 شهادة ثانوية علمي ساره عبد الرحمن الحاج علي52

ن53        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية198.982.88 شهادة ثانوية علمي هاجر محمد الحسير

ي54        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية198.982.88 شهادة ثانوية علمي بيان نضال الثلجى

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية198.982.88 شهادة ثانوية علمي وائل علي حسن55

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية198.582.71 شهادة ثانوية علمي غزل محمد فايز يستر56

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية220.491.83 شهادة ثانوية علمي تاله  عماد  أبو حمدان57

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية214.689.42 شهادة ثانوية علمي موفق محمد ماهر عز الدين58

ي59  محمد عراتى
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية205.985.79 شهادة ثانوية علمي غنن

ي60
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية205.485.58 شهادة ثانوية علمي عمر خالد عبد الكاف

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية20585.42 شهادة ثانوية علمي محمد حمزه عامر السيد61

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية20585.42 شهادة ثانوية علمي شام حسام قطيش62

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية20485 شهادة ثانوية علمي مالك ناصيف دلول63

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية203.584.79 شهادة ثانوية علمي مؤمن  نضال  الكوىس64

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.283.83 شهادة ثانوية علمي محمد باسل حسان الجزار65

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.283.83 شهادة ثانوية علمي ماجد سليمان الخادل66

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية201.183.79 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن عصام جدوع67

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية20183.75 شهادة ثانوية علمي حسن محمد الزيتاوي68

ي69        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية199.683.17 شهادة ثانوية علمي دانيال ربيع ابو تراتى

ن محمد باسل الطباع70        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية198.382.63 شهادة ثانوية علمي الحسير

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية204.485.17 شهادة ثانوية علمي آيه زياد المعاز71

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية20485 شهادة ثانوية علمي محمد زين محمد نذير محفوظ72

ن  الدخيل73        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية202.884.5 شهادة ثانوية علمي محمد صالح  محمد امير

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية202.584.38 شهادة ثانوية علمي شهد شحادة سليمان74

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية202.584.38 شهادة ثانوية علمي احمد محمد اسامه رشيد75

ي76
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية202.384.29 شهادة ثانوية علمي عمران  محمد عصام  خشيفات 

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية202.184.21 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن  محمد تيستر  عباس77

ن باهلل  الصفدي78        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية199.683.17 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم معت 

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية198.782.79 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم  سامر سنطيحه79

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية198.382.63 شهادة ثانوية علمي براء سامر  خطاب80

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية197.382.21 شهادة ثانوية علمي النا محمود عبد الفتاح81

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية197.282.17 شهادة ثانوية علمي سمر  محمد خالد الغزو82

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية19782.08 شهادة ثانوية علمي آيه مصلح الدندل83

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية195.681.5 شهادة ثانوية علمي شيماء نورس زبيده84

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية195.481.42 شهادة ثانوية علمي حمود جدعان الجدوع85

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية194.681.08 شهادة ثانوية علمي محمد عمران عبد الرحمن عباس86

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية194.681.08 شهادة ثانوية علمي محمد همام ماهر النابلسي87

ي مازن الزحيلي88        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية19480.83 شهادة ثانوية علمي أتى

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية193.880.75 شهادة ثانوية علمي محمد ايهم هشام الصباغ89

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية193.480.58 شهادة ثانوية علمي روان  محمد  سليمان90

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية222.392.63 شهادة ثانوية علمي كاتيا  حسام  فرحات91

غلي92        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية219.591.46 شهادة ثانوية علمي محمد همام محمد خالد التى

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية21489.17 شهادة ثانوية علمي سلم عامر سلطان93

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية211.688.17 شهادة ثانوية علمي نغم انس ادريس94

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية20987.08 شهادة ثانوية علمي حمزة وائل ببيلي95

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية204.985.38 شهادة ثانوية علمي عمرو  رامي  ابوصالح96

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية84.93 (تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  احمد فراس عواد97

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية201.383.88 شهادة ثانوية علمي يحنر محمد وليد عبدللي98

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية199.383.04 شهادة ثانوية علمي شفاء  يوسف  سعيد99

ي100        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية197.582.29 شهادة ثانوية علمي النا زياد البندقجى

ن ايمن نرص101        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية194.881.17 شهادة ثانوية علمي لجير

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية197.482.25 شهادة ثانوية علمي ماجد محمد محيح102

       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية197.382.21 شهادة ثانوية علمي زيد محمد أحمد103

ي104
ن الحفنن مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية22895 شهادة ثانوية علمي أحمد  محمد امير        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية223.593.13 شهادة ثانوية علمي رنيم  باسم  حاطوم105        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ن حموده106 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية22091.67 شهادة ثانوية علمي خالد معت         2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى



ي107 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية218.390.96 شهادة ثانوية علمي يوسف احمد الزعنى        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية217.390.54 شهادة ثانوية علمي عبد القادر محمد بشتر نشاوي108        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية21790.42 شهادة ثانوية علمي عمر  فوزي العكله109        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ي110 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية214.889.5 شهادة ثانوية علمي معاذ وليد الزعنى        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية212.888.67 شهادة ثانوية علمي معاذ نور الدين الموصللي111        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية212.788.63 شهادة ثانوية علمي روعه يارس الزيلع112        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية211.187.96 شهادة ثانوية علمي هديل  رائد  العلوش113        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية211.187.96 شهادة ثانوية علمي آيه فؤاد قطيش114        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ي115 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية208.686.92 شهادة ثانوية علمي عباده عبدالرحمن ناجى        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ي116 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية208.286.75 شهادة ثانوية علمي غيث اياد الحلنى        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية207.886.58 شهادة ثانوية علمي محمد عالء خالد محمد117        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية207.486.42 شهادة ثانوية علمي تسنيم  احمد  طه118        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ن التيناوي119 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية206.886.17 شهادة ثانوية علمي محمد فراس محمد معت         2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية205.985.79 شهادة ثانوية علمي فادي نورس نرص120        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية205.885.75 شهادة ثانوية علمي رغد مروان حريدين121        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ي122
مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية205.785.71 شهادة ثانوية علمي محمدأمتر يحنر المفعالتن        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية20585.42 شهادة ثانوية علمي سدره  غسان  رزوق123        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية20585.42 شهادة ثانوية علمي تميم  محمد الحجار124        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية204.985.38 شهادة ثانوية علمي شيماء يحنر العلي125        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية204.985.38 شهادة ثانوية علمي أيهم ماجد شفه126        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية204.785.29 شهادة ثانوية علمي تيم بسام بدره127        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية84.62 (تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية  ساره زياد الزامل128        2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سوريةهندسة التى

ف الدين129 ول213.388.88 شهادة ثانوية علمي اسماعيل حسام رسر ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول205.185.46 شهادة ثانوية علمي محمد ختر خالد المحمد الحسن130 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ي131
ول201.684 شهادة ثانوية علمي نور  رائد  الحوراتن ي هندسة البت 

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

ي132 ول197.982.46 شهادة ثانوية علمي عادل خليل مرساتى ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول183.676.5 شهادة ثانوية علمي هيفاء حمدان الرتيمي133 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ن يحنر نوفل134 ول178.374.29 شهادة ثانوية علمي لجير ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول177.173.79 شهادة ثانوية علمي رؤيه حسن المصلح135 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول17773.75 شهادة ثانوية علمي محمد امجد العقله136 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول176.473.5 شهادة ثانوية علمي وسيم  جاسم  الحليل137 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول175.373.04 شهادة ثانوية علمي معاذ محمد ربيع مهلهل138 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ي  محمد الجدوع139
ول174.372.63 شهادة ثانوية علمي هاتن ي هندسة البت 

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

ول174.172.54 شهادة ثانوية علمي يوسف عارف ابو عساف140 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول171.271.33 شهادة ثانوية علمي جوليا نوفل الجوابري141 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول168.270.08 شهادة ثانوية علمي محمد نذير محمد نزار الخولي142 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

زا143 ول19681.67 شهادة ثانوية علمي ايلياما  عبد االحد متر ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ات144 ول191.779.88 شهادة ثانوية علمي محمد اقبال احمد البقتر ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول191.179.63 شهادة ثانوية علمي وليد خالد كرس145 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ي146 ي كاتنى ول184.476.83 شهادة ثانوية علمي محمد صالح الدين  محمد توفيق  عرتى ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول17472.5 شهادة ثانوية علمي احمد غسان االبراهيم147 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول17271.67 شهادة ثانوية علمي محمد  حكمات الجاموس148 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول171.171.29 شهادة ثانوية علمي صالح الدين احمد ختر الحاج عثمان149 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول189.979.13 شهادة ثانوية علمي محمد محمد سامر بكري150 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول178.174.21 شهادة ثانوية علمي بندر عبد هللا الجريس151 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول19179.58 شهادة ثانوية علمي ميالد رائد جمول152 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

ول175.373.04 شهادة ثانوية علمي صالح  محمد  االحبش153 ي هندسة البت 
ن
       2,775,000                                                 1,275,000                1,500,000 السورية سورية إجازة ف

 محمد الكوكي154
ن ة 193.980.79 شهادة ثانوية علمي لجير        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 192.980.38 شهادة ثانوية علمي براء معاذ هنديه155        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 172.872 شهادة ثانوية علمي انسام  عزت  الحريري156        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 168.170.04 شهادة ثانوية علمي مهدي محمود وهبه157        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 190.979.54 شهادة ثانوية علمي لميس غسان العقله158        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 179.474.75 شهادة ثانوية علمي محمد محمد بديع شيخ موىس159        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 178.974.54 شهادة ثانوية علمي عبد الكريم سهيل حجازي160        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 183.676.5 شهادة ثانوية علمي فادي  منذر  عبد الحق161        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي162 ة 18275.83 شهادة ثانوية علمي صفا قصي الرياتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي163
ة 86.93  شهادة ثانوية تجارية سالف  حسام  المدتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي164
ة 201.383.88 شهادة ثانوية علمي خالد نزار المنينن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 82.31  شهادة ثانوية تجارية النا محمد غسان الحمصي165        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 195.381.38 شهادة ثانوية علمي محمد فراس الحمد166        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 80.9  شهادة ثانوية تجارية أويس وائل رمضان167        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 19380.42 شهادة ثانوية علمي فاطمه نادر جمال الدين168        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 191.179.63 شهادة ثانوية علمي يحنر  منال  شيخو169        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 180.175.04 شهادة ثانوية علمي ساندي محمد عماد رمضان170        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 179.874.92 شهادة ثانوية علمي محمد سامر فاعور171        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 179.274.67 شهادة ثانوية علمي ادوار اكرم طبولي172        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 178.974.54 شهادة ثانوية علمي النا طليع مهنا173        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 74.52  شهادة ثانوية تجارية محمد سعيد  عمر  محمد174        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 178.674.42 شهادة ثانوية علمي تسنيم خلدون بسيمه175        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 178.474.33 شهادة ثانوية علمي حال بسام زين176        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 177.674 شهادة ثانوية علمي ليال حسان عروب177        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 176.973.71 شهادة ثانوية علمي لينا  نعمان ابومحمود178        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي179
ة 172.571.88 شهادة ثانوية علمي لم محمود غوطاتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي180
ة 171.471.42 شهادة ثانوية علمي حمزه محمد البنن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 168.470.17 شهادة ثانوية علمي كريم  جمال  الكيال181        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 168.370.13 شهادة ثانوية علمي النا محمد انس العطار182        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 168.270.08 شهادة ثانوية علمي شام بشار جربوع183        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 167.969.96 شهادة ثانوية علمي محمد عبد الجي  الغضبان184        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 167.869.92 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن محمود فريز كركوكلي185        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 167.669.83 شهادة ثانوية علمي محمد  احمد عبد الرحمن186        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 167.269.67 شهادة ثانوية علمي سارة آمر دلول187        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 166.869.5 شهادة ثانوية علمي محمد رضوان عدنان عبد الحق188        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي زياد عاشور189 ة 166.769.46 شهادة ثانوية علمي محمد اتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 166.769.46 شهادة ثانوية علمي اية محمد اياد غازي190        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي191 ة 166.669.42 شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن حسن الحجى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي192 ة 166.269.25 شهادة ثانوية علمي محمود  مصطفن رسوجى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ان فواز هالل193 ة 166.269.25 شهادة ثانوية علمي جتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 165.568.96 شهادة ثانوية علمي هشام زاهر غنام194        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 164.768.63 شهادة ثانوية علمي طه عصام مهره195        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 163.968.29 شهادة ثانوية علمي لونا  حسن  حامده196        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 163.968.29 شهادة ثانوية علمي مايا محمد نارص مأمون197        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 163.768.21 شهادة ثانوية علمي آيات اكرم حويجه198        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 163.668.17 شهادة ثانوية علمي آيه عالء الدين المالح199        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 163.468.08 شهادة ثانوية علمي سعيد سليم البغدادي200        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 163.468.08 شهادة ثانوية علمي وليد  عبد فندي201        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن خشمان شيخو202 ة 163.167.96 شهادة ثانوية علمي هيلير        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 16367.92 شهادة ثانوية علمي حسن وسام نكد203        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي204
ة 16367.92 شهادة ثانوية علمي سدره محمد باسم البغجات         2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 162.967.88 شهادة ثانوية علمي ايهم ايمن الوهبان205        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 162.567.71 شهادة ثانوية علمي هديل الليث المقداد206        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي قيس  محمد ديب  زبيدي207 ة 148.967.68 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 162.367.63 شهادة ثانوية علمي رينند أمتر الحمصي208        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن الحمصي209 ة 162.267.58 شهادة ثانوية علمي معاذ  ياسير        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي210 بجى ة 161.467.25 شهادة ثانوية علمي رنيم عبد الهادي الرسر        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 161.167.13 شهادة ثانوية علمي احمد  محمد ختر  المصطفن211        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي عبد الرزاق مروان دقو212 ة 147.667.09 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي النا يارس الخلف213 ة 14766.82 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 159.766.54 شهادة ثانوية علمي محمد ميار بشار نقاوه214        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 159.466.42 شهادة ثانوية علمي روال  محمد هالل215        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 159.166.29 شهادة ثانوية علمي نواف محمد سعيد الحموطه216        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري



ي فارس طالل الرفاعي217 ة 66.25  شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 158.966.21 شهادة ثانوية علمي رامي  أنس  المقطرن218        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي سالم حسن شعبان219 ة 145.666.18 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 158.666.08 شهادة ثانوية علمي محمد تميم عفان220        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي بديع محمد رضوان العبيد221 ة 145.366.05 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن الطسه222  أمير
ة 158.466 شهادة ثانوية علمي تف         2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 158.365.96 شهادة ثانوية علمي غزل خالد الحكيم223        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 158.165.88 شهادة ثانوية علمي علي همام ختر224        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 15865.83 شهادة ثانوية علمي عبد الرزاق رشيد باشوري225        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 157.665.67 شهادة ثانوية علمي محمد نواف القدرو226        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي فائزه محمد نبيل الجراح227 ة 144.265.55 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 157.265.5 شهادة ثانوية علمي فادي  جمال موره228        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي  حازم ارشيد229
ي عبد الغنن ة 144.165.5 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 157.165.46 شهادة ثانوية علمي محمد منتر كريزان230        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 157.165.46 شهادة ثانوية علمي راما   مصطفن عزيز231        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ه232 ي عالء شكري خرصن ة 143.665.27 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي زيد محمد عوض233 ة 143.465.18 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 156.365.13 شهادة ثانوية علمي محمد مصباح محمد مهاب المزين234        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 156.365.13 شهادة ثانوية علمي رند أحمد معسعس235        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 15665 شهادة ثانوية علمي اصاله خلف الهويدي236        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 155.764.87 شهادة ثانوية علمي أمجد  أحمد  زيتون237        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 155.564.79 شهادة ثانوية علمي ساره احمد قطان238        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي هبه  محمد نبيل الجراح239 ة 142.564.77 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 155.464.75 شهادة ثانوية علمي نور  نورس  الناطور240        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 155.164.63 شهادة ثانوية علمي محمد أنس  عرفان  الدقاق241        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 15564.58 شهادة ثانوية علمي عبدهللا نذير االمتر242        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن  عمر  الخوجه243 ة 15564.58 شهادة ثانوية علمي محمد الحسير        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 154.664.42 شهادة ثانوية علمي محمد  عبد هللا  الطوير244        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي يوسف محمد مازن عبسي245 ة 141.664.36 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي نور الهدى مهند الرملي246 ة 141.564.32 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي محمد  يحنر الرفاعي247 ة 141.564.32 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي رانيا احمد بطحه248 ة 141.264.18 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي249
ة 153.864.08 شهادة ثانوية علمي محمد اسامه الحوراتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 15363.75 شهادة ثانوية علمي منار قاسم دابله250        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 152.163.38 شهادة ثانوية علمي بسمه  ثائر  النارص251        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 63.33  شهادة ثانوية علمي عشتار رياض طعمه252        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 63.25  شهادة ثانوية تجارية كاظم احمد سيدخان253        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 151.863.25 شهادة ثانوية علمي النا عبد المنعم دنهش254        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 151.763.21 شهادة ثانوية علمي فراس مأمون عبد الدايم255        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي وئام  فادي كنعان256 ة 138.863.09 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي257
ة 151.363.04 شهادة ثانوية علمي أحمد  عبد النارص القباتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 151.363.04 شهادة ثانوية علمي ابراهيم احمد خليل258        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي بالل فيصل عبد هللا259 ة 138.262.82 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي وليد عمار البحري260 ة 137.462.45 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي261 ة 149.862.42 شهادة ثانوية علمي عبيده عبد الرؤوف الشلنى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 149.862.42 شهادة ثانوية علمي محمد بدر الشامي262        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي263 ة 149.662.33 شهادة ثانوية علمي محمد طالل وليد كبنى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 149.462.25 شهادة ثانوية علمي محمود عصام االبرص264        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن عبد الباسط الشيخ265 ة 149.462.25 شهادة ثانوية علمي حنير        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي خالد  محمد صوان266 ة 136.862.18 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي هيثم البيطار267
ة 149.162.13 شهادة ثانوية علمي داتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 14962.08 شهادة ثانوية علمي فادي  هشام  الشبلي268        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي269
ن
ي محمد حسام وسيم السيوف ة 136.562.05 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي270
ة 148.261.75 شهادة ثانوية علمي وسام حسام القباتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 147.761.54 شهادة ثانوية علمي عالء عبد الرزاق  أبو شامه271        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 147.561.46 شهادة ثانوية علمي مرهف  محمد نذير  العش272        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي مالك محمد حميد273 ة 134.961.32 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 14761.25 شهادة ثانوية علمي زكية  يارس قدورة274        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي275
ة 14761.25 شهادة ثانوية علمي محمد عارف احمد الحلبوتن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي روبرتو سليم ابو عيس276 ة 134.561.14 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن زباد277 ي  تحسير
ي حسنن ة 134.461.09 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 146.360.96 شهادة ثانوية علمي اسماء محمد فراس  الشالح278        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي رهف  رياض  الخوالده279 ة 13460.91 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي280
ي اسامه ااحمد الكوساتن ة 133.960.86 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 14660.83 شهادة ثانوية علمي ابراهيم محمد فارس صفيه281        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي282
ة 145.960.79 شهادة ثانوية علمي محمد عادل القاضن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي283
ة 145.960.79 شهادة ثانوية علمي محمد عادل القاضن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 14560.42 شهادة ثانوية علمي عمر محمد حالسه السباعي284        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي أمل وهيب مقلد285 ة 132.760.32 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 144.660.25 شهادة ثانوية علمي ابراهيم فرزت ديوب286        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 144.260.08 شهادة ثانوية علمي رغد امحيمد  المحمد287        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 144.160.04 شهادة ثانوية علمي محمد مأمون المطر288        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 142.659.42 شهادة ثانوية علمي ساره جمال  العبد العلي289        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 14259.17 شهادة ثانوية علمي محمد خلدون العاسمي290        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي عبد الرحمن ديب محمد291 ة 129.859 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي292
ة 141.358.88 شهادة ثانوية علمي علي حسن القاضن        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ن الصطوف293 ة 141.158.79 شهادة ثانوية علمي فايز حسير        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ة 141.158.79 شهادة ثانوية علمي وسام خالد مطاوع294        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي عبد الرحيم  ماجد القادري295 ة 129.158.68 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ى  هشام  الرواس296 ة 140.858.67 شهادة ثانوية علمي برسر        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري

ي معاذ مروان الكوره297 ة 123.656.18 شهادة ثانوية أدتى        2,475,000                                                 1,275,000                1,200,000 السورية سورية(اختصاص عام) العلوم اإلداري


