
االختصاصاسم الطالب#
معدل 

الشهادة
بلد البكالورياالجنسيةنوع البكالوريا

الدفعة األوىل 

المطلوبة للتسجيل

ة السورية) (باللير

رسم النقل

(غير إلزامي)

المجموع مع رسم النقل

اك ي حال الرغبة باالشير
 
ف

ي86.68 العلوم اإلدارية  سولي عماد صيموعه1                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي82.5 العلوم اإلدارية  ملهم غسان ضيف هللا2                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي70.32 العلوم اإلدارية  شهد عبد هللا حميد3                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي66.32 العلوم اإلدارية  احمد محمد يارس الشالح4                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي65 العلوم اإلدارية  مؤيد محمد خير الشامي5                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي61.59 العلوم اإلدارية  رسالن بسام خضر6                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي7
ي60.5 العلوم اإلدارية  سنا احمد ماردينر                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي58.05 العلوم اإلدارية  قصي عبد الرحيم المضي8                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي9 ي56.23 العلوم اإلدارية  ابراهيم  محمد  الزعن                      2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

ي56.14 العلوم اإلدارية  سيدرا جي  ابو عساف10                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية أدب 

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية تجارية83.18 العلوم اإلدارية  رامونا اياد عبود11

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية تجارية74.13 العلوم اإلدارية  عبد الهادي محمد الشتار12

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي79.21 العلوم اإلدارية  محمد غيث  محمد سليم الطباع13

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي78.33 العلوم اإلدارية  زينة احمد عامر التيناوي14

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.29 العلوم اإلدارية  عبد هللا  مناف  السماوي15

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.08 العلوم اإلدارية  دلع خالد منذر16

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي75.08 العلوم اإلدارية  فرح محمد انس الجبان17

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي72.92 العلوم اإلدارية  تاال أحمد صالح18

ي19                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي70.58 العلوم اإلدارية  دعاء  محمد  االيوب 

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي70.42 العلوم اإلدارية  بشاير منصور العامود20

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي69.46 العلوم اإلدارية  صفيه محمد الحميدان21

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي68.92 العلوم اإلدارية  هارون يوسف الصلخدي22

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي68.63 العلوم اإلدارية  بالل محمد منصور رمضان23

ي24
                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي68.58 العلوم اإلدارية  عبد هللا رياض عبد الغنر

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي68.38 العلوم اإلدارية  عمر محمد العيىس الحرش25

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي68.08 العلوم اإلدارية  شهد محمد سامر ايلوش26

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي66 العلوم اإلدارية  صالح رياض الهرباوي27

و قطموز28                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي65.71 العلوم اإلدارية  نور كاسير

ك29                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي65.33 العلوم اإلدارية  نغم راغب الير

ي30
                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي65.08 العلوم اإلدارية  محمد فهد حورابر

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي64.71 العلوم اإلدارية  علي فراس الفالح31

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي64.67 العلوم اإلدارية  اندريا الياس زخم32

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي64.5 العلوم اإلدارية  محمد أغيد فاروق كيخيه33

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي64.5 العلوم اإلدارية  محمد  رضوان  النابلىسي34

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي64.04 العلوم اإلدارية  بتول  محمد  أمينو35

ر التوم36                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي63.88 العلوم اإلدارية  محمد نور  معير

ي37
                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي63.13 العلوم اإلدارية  علي محمد رومابر

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي63.08 العلوم اإلدارية  بتول عبد الرزاق دعدوش38

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي62.96 العلوم اإلدارية  عمرو محمود حماة39

 علي  اوشار40
ر                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي62.75 العلوم اإلدارية  حسير

ر41                     2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي62.5 العلوم اإلدارية  أحمد وليد أمير

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي62.42 العلوم اإلدارية  يزن محمد ملحم42

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي61.83 العلوم اإلدارية  دانه ايمن فرحان43

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي61.83 العلوم اإلدارية  دانه  ايمن فرحان44

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي61.25 العلوم اإلدارية  خالد  عبد الجبار الدره45

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي60.58 العلوم اإلدارية  احمد محمد المشوح46

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي60.08 العلوم اإلدارية  ابراهيم محمود ساطي47

ي محمد الشحرور48
                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي60.08 العلوم اإلدارية  عبد الغنر

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي59.96 العلوم اإلدارية  محمد أمير محمد هشام التباع49

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي59.87 العلوم اإلدارية  كريم  إحسان موىس50

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي59.17 العلوم اإلدارية  عمر احمد الحرش51

                    2,475,000                         1,275,000            1,200,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي58 العلوم اإلدارية  عبد الهادي  ايهاب عبد الفتاح52

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية مهند آصف قسام الحناوي53                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية(تقنيات الحاسوب) ثانوية مهنية 85.39هندسة الي 

ي54
مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية عهد فواز البلخر                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي98.13هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية جواد حمزه البقاعي55                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي89.88هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية حمزه محمد راتب حروب56                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي89.25هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية نض خلدون نض57                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي89.08هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية مايا محمد مطيع رسور58                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي88.75هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية محمد ثائر غزوان جمال الدين59                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي87.46هندسة الي 

دان60 مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية عبد الرحمن  احمد  الي                      2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي87.29هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية فارس طالب الهالالت61                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي87هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية مايا فريد السهلي62                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي86.92هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية عمر فؤاد المحمد63                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي86.42هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية جان مهند الحاتم64                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي86.21هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية سليم خلدون التوم65                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي86.08هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية ايه هيثم السالمات66                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي86هندسة الي 

مجيات ونظم المعلومات/ الهندسة المعلوماتية محمد مؤمن عمر غنام67                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.88هندسة الي 

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي94.38هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية وديع عصام االحمر68

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي88.92هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية مراد علي ندي69

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.96هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية عبد هللا رياض الفري    ج70

ي مثنر صالح71                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.83هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية أب 

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.79هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية تاله  قصي  نوح72

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.42هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية إسماعيل غسان العسلي73

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.29هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية سائر يوسف الخالد74

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.92هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية رغد  بالل  شعبان75

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.92هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية نور احمد النجار76

ي77
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.75هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية جوي مفيد العنينر

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.54هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية سدره بالل بكور78

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.33هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية عامر تامر شعبان79

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.33هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية هديل  ممتاز  العفيش80

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.13هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية مجد هيثم الحميدان81

ي82
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.13هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية بيسان حسان معربابر

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.13هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية ملهم محمد رضا حجيج83

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية نور منصور ابوحمدان84

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.71هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية محمد محمود ابو ارشيد85

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.63هندسة الذكاء الصنعي وعلوم البيانات/ الهندسة المعلوماتية محمود محمد حمزه86

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.96هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية مياس  عبد الكريم  الرفاعي87

ال88 ر                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.71هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية سيدره  خلف  الير

ر حسان أبو شقره89                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.67هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية لجير

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.5هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية باسل  بسام سالمي90

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي85.33هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية ماسه محمد زهير بقله91



                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.88هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية غدير  سليمان المنصور92

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.83هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية نغم إياد عطيه93

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.83هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية بشير  محمد زين النجار الشهير بالبواب94

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.75هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية صبا خليل العاكول95

ي سهيل حجامي96                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.67هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية كاب 

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.38هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية رزان فارس الدنيفات97

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.33هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية زيد رشيد ابوشعر98

ي99
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية نور رائد الحورابر

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.75هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية كاترين هيثم قماش100

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.38هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية سليمان  انور ديوب101

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.21هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية نوفل تركي النجرس102

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي83.13هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية عبد الرحمن  احمد  رباح103

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.88هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية وائل علي حسن104

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.79هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية/ الهندسة المعلوماتية تيم محمد العلي105

ول رامي  سامر الجغامي106 ي هندسة البير
ر
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي88.33 إجازة ف

ر مروان عوض107 ول محمد مبير ي هندسة البير
ر
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.79 إجازة ف

ول ليث عبد الرحمن االبراهيم108 ي هندسة البير
ر
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.46 إجازة ف

ول اسماعيل  عامر عكاشة109 ي هندسة البير
ر
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.96 إجازة ف

ول شهد محمد حسان الحموي110 ي هندسة البير
ر
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي70.17 إجازة ف

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي90.67 هندسة االتصاالت صالح  خالد  الخطيب111

ي خوري112
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي84.79 هندسة االتصاالت روجيه طوبر

ر113                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.83 هندسة االتصاالت ليل  برهان الحسير

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.04 هندسة االتصاالت غاليه محمد ايمن قالجو114

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي81.38 هندسة االتصاالت محمد جواد  فواز  ماملي115

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي81.04 هندسة االتصاالت عبد الجواد باسم العثمان116

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.38 هندسة االتصاالت براء معاذ هنديه117

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.25 هندسة االتصاالت احمد الكامل  محمد رضا  الحريري118

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي76.92 هندسة االتصاالت شام كمال مرشد119

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي76.46 هندسة االتصاالت يمنر محمد فراس بزره120

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي75.42 هندسة االتصاالت محمد غازي مظهر النونو121

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي75.08 هندسة االتصاالت كريم  محمد باسل الكسم122

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي75.04 هندسة االتصاالت فهد حماد الجعثيم123

ي124
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي74.33 هندسة االتصاالت محمد عمر تقر

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي74.17 هندسة االتصاالت تسنيم عمر العمري125

ي126                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي74.08 هندسة االتصاالت بيسان  عبد الرحمن كنير

ي127
ر  القبابر                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي73.75 هندسة االتصاالت رند  معير

ر128                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي73.42 هندسة االتصاالت محمد  وزن  حسير

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي72.92 هندسة االتصاالت فارس منصور الست129

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي72.17 هندسة االتصاالت شهد العسل قاسم حنش130

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.71 هندسة التحكم والروبوت احمد مسير العمر131

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.42 هندسة التحكم والروبوت حازم مروان حمزه132

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.42 هندسة التحكم والروبوت اسامة  هشام  عفا الرفاعي133

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي82.42 هندسة التحكم والروبوت فرح  مصطقر  المقداد134

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي81.29 هندسة التحكم والروبوت مارينيل منير دارب نض135

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي81.21 هندسة التحكم والروبوت مجد  نبيل الجوهري136

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.92 هندسة التحكم والروبوت غزل عاطف الحمدان137

ر  شفيع  ابو عساف138                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.71 هندسة التحكم والروبوت لير

  علي139
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.71 هندسة التحكم والروبوت راما  مصطقر

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي80.5 هندسة التحكم والروبوت سليم عبد القادر محمد علي كريدي140

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي79.63 هندسة التحكم والروبوت عبد الحميد تيسير الناصير141

 وديع الشعار142
ر
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي79.17 هندسة التحكم والروبوت أوف

ر ضياء شيخ الرسوجيه143                     2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي78.63 هندسة التحكم والروبوت لير

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي78.42 هندسة التحكم والروبوت مؤيد محمود البقاعي144

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي78.33 هندسة التحكم والروبوت زكريا  فارس  زينه145

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي78.21 هندسة التحكم والروبوت جيسكا فوزات الفريحات146

ي147
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.54 هندسة التحكم والروبوت دانه بسام ماردينر

                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.46 هندسة التحكم والروبوت محمد  فايز جعفر148

ف الحجلي149
                    2,775,000                         1,275,000            1,500,000 سورية السورية شهادة ثانوية علمي77.25 هندسة التحكم والروبوت نصار  ارسر


