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(السورية
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غير إلزامي )

ة السورية (باللير

المجموع مع 

رسم النقل

ي حال الرغبة 
 
ف

اك باالشير
ي سوريةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية178.974.54 شهادة ثانوية علمي عمران جمال عوده1

      1,525,000    1,275,000   250,000                    1,000 أردن 

      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعودية هندسة االتصاالت80.88  شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن عبد هللا البنا2

      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية98.21  شهادة ثانوية علمي سليمان خالد العثمان4

ي5
      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية96.8  شهادة ثانوية علمي يزن ماجد نادر شيخون 

      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية95.14  شهادة ثانوية علمي حمد  صالح  سالم6

اري7       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية91.74  شهادة ثانوية علمي محمد احمد فرحان الشر

      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية87  شهادة ثانوية علمي سيف  فهد  دهام8

ف الدين9       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية86.1  شهادة ثانوية علمي احمد راندي شر

ر  دهام10       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية كويتهندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية85.19  شهادة ثانوية علمي حمزة  مي  

      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية85.72  شهادة ثانوية علمي نانسي بهيج نزال11

      1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية95.1  شهادة ثانوية علمي قصي لؤي السوادي12

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية87  شهادة ثانوية علمي آيه  وليد  خضي 13       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية اإلمارات العربية المتحدةهندسة الير

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية97.41  شهادة ثانوية علمي رغد بسام الحاج حطاب14       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الير

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية96.96  شهادة ثانوية علمي خليل يحي  الهالل15       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الير

ي16
مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية94.21  شهادة ثانوية علمي عبد الرحمن حميد مكاران        1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الير

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية92.64  شهادة ثانوية علمي ابراهيم رفعت الديري17       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الير

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية90.63  شهادة ثانوية علمي هديل صالح عبد الكريم18       1,525,000    1,275,000   250,000                        500 السورية المملكة العربية السعوديةهندسة الير

ول96.8  شهادة ثانوية علمي عالء الدين سعيد الحسي  3 ي هندسة البي 
 
      1,525,000    1,275,000   250,000                        550 السورية المملكة العربية السعودية إجازة ف

      1,525,000    1,275,000   250,000                        400 السورية اإلمارات العربية المتحدة(اختصاص عام) العلوم اإلدارية 73.12  شهادة ثانوية علمي احمد رجب مشمش19


