
 سوري
 بلد الشهادة الرغبة الناجحة المعدل نوع الشهادة اسم الطالب

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية93.63    شهادة ثانوية علمي  رند مازن ابو شملة
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية92.92    شهادة ثانوية علمي  كاترين وسام نصر

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية92.04    شهادة ثانوية علمي  حنين محمد سامر مشرف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية91.88    شهادة ثانوية علمي  لين أحمد الخلوف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية91.83    شهادة ثانوية علمي  حنين مرعي بركات
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية91.13    شهادة ثانوية علمي  عمر يوسف اليعقوب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.96    شهادة ثانوية علمي  محمد تميم نوح
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.92    شهادة ثانوية علمي  نغم وديع ابو فخر

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.66    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن انيس العلي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.66    شهادة ثانوية علمي  النا انس العسراوي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.42    شهادة ثانوية علمي  عمر فوزي العكله
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.33    شهادة ثانوية علمي  سراج0 صالح الدندل
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.25    شهادة ثانوية علمي  قسوره فادي ابراهيم

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.21    شهادة ثانوية علمي  محي الدين عيسى الكور
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.79    شهادة ثانوية علمي  أمين خلدون ابو النصر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.4    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  لجين ابراهيم الصمادي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.25    شهادة ثانوية علمي  محمد عز الدين طالل العجالني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.25    شهادة ثانوية علمي  رنيم رامي جلبي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.17    شهادة ثانوية علمي  عمر القالب مالك
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.16    شهادة ثانوية علمي  سامر سامي الياسين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.08    شهادة ثانوية علمي  نور نضال سقور
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.75    شهادة ثانوية علمي  نزيه عادل يزبك
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.62    شهادة ثانوية علمي  لين محمد الحلبي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.33    شهادة ثانوية علمي  حنين حسام الخطيب



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.29    شهادة ثانوية علمي  ايه مهند نضر الميداني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.13    شهادة ثانوية علمي  علي حسام الداالتي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.04    شهادة ثانوية علمي  اسالم سميح القدرو
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.92    شهادة ثانوية علمي  ريم امجد الفهد

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.88    شهادة ثانوية علمي  دانا عبد النور الكور
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.88    شهادة ثانوية علمي  احمد قاسم الصباغ

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.67    شهادة ثانوية علمي  تيماء عبد الباسط شاهين األحمر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.5    شهادة ثانوية علمي  آية طارق صالح
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.46    شهادة ثانوية علمي  تاله دياب البيطار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.96    شهادة ثانوية علمي  احمد قاسم الجمعات

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.92    شهادة ثانوية علمي  عباده عبد الرحمن ناجي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.88    شهادة ثانوية علمي  جودي ماهر عرواني

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.88    شهادة ثانوية علمي  عبد هللا محمد نهري محمد نهري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.83    شهادة ثانوية علمي  ساره نسيم الشعباني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.83    شهادة ثانوية علمي  تسنيم اسامه رشيد

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.79    شهادة ثانوية علمي  لونار محمد بشير المحمد االحمد عاني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.79    شهادة ثانوية علمي  رهام احميد الوسمي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.75    شهادة ثانوية علمي  احمد محمد االحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.71    شهادة ثانوية علمي  مصطفى سامر الحاج
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.67    شهادة ثانوية علمي  شيماء رسمي الساطي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.67    شهادة ثانوية علمي  محمدبشر سمير زاكياني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.58    شهادة ثانوية علمي  محمد عالء خالد محمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.51    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  خطاب عمر الحسين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.42    شهادة ثانوية علمي  عمر فؤاد المحمد

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.38    شهادة ثانوية علمي  محمد مجد محمد بالل الحلبي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.33    شهادة ثانوية علمي  رؤى حسين اللحام

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.25    شهادة ثانوية علمي  محمد محمود المرادني



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.21    شهادة ثانوية علمي  بتول فراس الديري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.21    شهادة ثانوية علمي  عمر محمد الفرج
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.08    شهادة ثانوية علمي  سليم خلدون التوم

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86.05    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  حال معتصم الحاج علي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86    شهادة ثانوية علمي  منى زهير لطف

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86    شهادة ثانوية علمي  بتول ابراهيم الحشيش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86    شهادة ثانوية علمي  زين احسان عزام
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية86    شهادة ثانوية علمي  ايه هيثم السالمات

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.96    شهادة ثانوية علمي  مياس عبد الكريم الرفاعي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.92    شهادة ثانوية علمي  تاال محمد شاهين

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.88    شهادة ثانوية علمي  ابراهيم ضرار حاجو
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.71    شهادة ثانوية علمي  سيدره خلف النزال

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.67    شهادة ثانوية علمي  احمد محمد غياث حاجي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.63    شهادة ثانوية علمي  رباب خالد ابو شقرة
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.63    شهادة ثانوية علمي  عال عبدهللا العلي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.5    شهادة ثانوية علمي  علي احمد الحمصي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.5    شهادة ثانوية علمي  هشام  رضوان العقله
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.46    شهادة ثانوية علمي  سلطان خلف العلي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.4    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  مهند آصف قسام الحناوي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.38    شهادة ثانوية علمي  الرا ايهاب الحجلي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.38    شهادة ثانوية علمي  محمد بدر الدين زيتون
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.38    شهادة ثانوية علمي  محمود فضل الشحمه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.25    شهادة ثانوية علمي  روان محمود الجمعة
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.17    شهادة ثانوية علمي  عبيده طارق خداج

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.08    شهادة ثانوية علمي  أريج عبد الرحمن الزرع
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.96    شهادة ثانوية علمي  اسماء قصي اشريفه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.88    شهادة ثانوية علمي  غدير سليمان المنصور



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.83    شهادة ثانوية علمي  غياث ياسر مغربي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.83    شهادة ثانوية علمي  بيان محمد الشالش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.83    شهادة ثانوية علمي  ليال مهران ابو عساف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.79    شهادة ثانوية علمي  تاله قصي نوح

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.79    شهادة ثانوية علمي  حسن محمود عيسى
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.75    شهادة ثانوية علمي  تيماء فرحان االحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.75    شهادة ثانوية علمي  صبا خليل العاكول
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.75    شهادة ثانوية علمي  حميد خيري السيد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.75    شهادة ثانوية علمي  نزار محمد البصيري

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.74    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  آيه سلطان ابوزين الدين عزام
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.71    شهادة ثانوية علمي  امل يوسف بيضة

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.7    شهادة ثانوية علمي  تسنيم محمد حسين الطير
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.67    شهادة ثانوية علمي  حمزه محمد الزين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.63    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  ساره زياد الزامل
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.58    شهادة ثانوية علمي  طارق خالد العويدات

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.58    شهادة ثانوية علمي  محمد معتز محمد باسم تكه جي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.46    شهادة ثانوية علمي  آمنه جهاد الخولي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.38    شهادة ثانوية علمي  احمد محمد اسامه رشيد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.21    شهادة ثانوية علمي  لمياء محمد الجفال
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.17    شهادة ثانوية علمي  أمل مرعي العلي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.17    شهادة ثانوية علمي  مرح مرعي بركات

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.13    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن نعمان البقاعي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.96    شهادة ثانوية علمي  ابراهيم مصطفى المحمد الحاج صقر

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.96    شهادة ثانوية علمي  عبد الغني اسامه النجار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.93    ثانوية مهنية (تقنيات الحاسوب)  محمد محمد فهد الرفاعي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.92    شهادة ثانوية علمي  نور احمد النجار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.88    شهادة ثانوية علمي  يحيى محمد وليد عبدللي



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.83    شهادة ثانوية علمي  احمد محمد اشمر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.83    شهادة ثانوية علمي  محمد باسل حسان الجزار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.83    شهادة ثانوية علمي  ماجد سليمان الخالد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.83    شهادة ثانوية علمي  جميله سعيد السالم

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.79    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن عصام جدوع
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.79    شهادة ثانوية علمي  عبد هللا محمد الطه

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.75    شهادة ثانوية علمي  ياسر كامل الصالح المحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.67    شهادة ثانوية علمي  سيدرا هواري الملحم
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.58    شهادة ثانوية علمي  روليانا محمد خليل
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.54    شهادة ثانوية علمي  براء محمود العليوي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.5    شهادة ثانوية علمي  عرب احمد مطر سليم
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.46    شهادة ثانوية علمي  سامان موفق اوسي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.45    شهادة ثانوية علمي  طارق زياد الشحادات
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.38    شهادة ثانوية علمي  عبادة حسام حجي رشيد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.33    شهادة ثانوية علمي  محمد راتب موفق سكر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.33    شهادة ثانوية علمي  مايا اسامه الخياط
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.33    شهادة ثانوية علمي  هديل ممتاز العفيش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.21    شهادة ثانوية علمي  هاجر سامر بغدادي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.21    شهادة ثانوية علمي  غنى عبد الفتاح عرفه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.21    شهادة ثانوية علمي  ياسر علي العلي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.17    شهادة ثانوية علمي  مروه عنتر الحسين الجمعه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.13    شهادة ثانوية علمي  ملهم محمد رضا حجيج
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.13    شهادة ثانوية علمي  أحمد ناصر الخلف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.08    شهادة ثانوية علمي  محمد جاسم العيفان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.04    شهادة ثانوية علمي  مجد هيثم الحميدان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.96    شهادة ثانوية علمي  شيماء احمد شيخ علي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.96    شهادة ثانوية علمي  نور هللا محمد جميل سميه



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.88    شهادة ثانوية علمي  آيه رفعت حالوي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.88    شهادة ثانوية علمي  هادي عدنان شعيره
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.87    شهادة ثانوية علمي  رائد عمار الحاج علي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.83    شهادة ثانوية علمي  اسماعيل محمد شاهين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.83    شهادة ثانوية علمي  صفاء محمد شباط

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.83    شهادة ثانوية علمي  سولين مرعي اليوسف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.83    شهادة ثانوية علمي  محمد عبد الرحمن فرج الزرعي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.83    شهادة ثانوية علمي  ديمه هزاع مراد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.79    شهادة ثانوية علمي  محمد عبد هللا تالج
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.75    شهادة ثانوية علمي  ياسمين نضال االمام
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.71    شهادة ثانوية علمي  علي حسون صقر

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.71    شهادة ثانوية علمي  فردوس عبدالسالم مطر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.63    شهادة ثانوية علمي  محمد الطيب عمار البلخي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.63    شهادة ثانوية علمي  حمزه عصام الحوكان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.62    شهادة ثانوية علمي  بشار حميد العكيظ
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.62    شهادة ثانوية علمي  براء سامر خطاب

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.5    شهادة ثانوية علمي  محمد وليد حسام قطيش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.42    شهادة ثانوية علمي  فرح مصطفى المقداد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.42    شهادة ثانوية علمي  عبد الجبار خالد الحميدي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.42    شهادة ثانوية علمي  أنس خالد قناه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.41    شهادة ثانوية علمي  محمد نور نورس ابو ليل
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.33    شهادة ثانوية علمي  مجد زكريا بطحه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.29    شهادة ثانوية علمي  احمد جمال الخجا
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.29    شهادة ثانوية علمي  عمرو محمد العواد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.25    شهادة ثانوية علمي  يحيى توفيق تمر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.25    شهادة ثانوية علمي  احمد جهاد اللجي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.25    شهادة ثانوية علمي  عدنان نادر الجهماني



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.25    شهادة ثانوية علمي  ماجد محمد محيح
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.25    شهادة ثانوية علمي  راما محمد الزوباني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.17    شهادة ثانوية علمي  محمد هيثم عجاج

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.17    شهادة ثانوية علمي  ايالف ناصر الغياض
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.08    شهادة ثانوية علمي  محمد سعيد يحيى الدغيله
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.08    شهادة ثانوية علمي  محمد امير شاهر العماري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.04    شهادة ثانوية علمي  اسالم بسام الخليف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية82.04    شهادة ثانوية علمي  محمد ياسر الحسين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.92    شهادة ثانوية علمي  حال سليمان الحريري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.92    شهادة ثانوية علمي  خالد محمد هشام عاشور
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.88    شهادة ثانوية علمي  مدلين محمود برهوم
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.79    شهادة ثانوية علمي  عمرو طالل الحفار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.79    شهادة ثانوية علمي  مصطفى وليد الحسين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.71    شهادة ثانوية علمي  حنين احمد حسين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.71    شهادة ثانوية علمي  علي خليف محمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.71    شهادة ثانوية علمي  يامن باسم العثمان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.5    شهادة ثانوية علمي  رغد ياسر اليونس

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.5    شهادة ثانوية علمي  محمد حسن عماد بيضون
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.46    شهادة ثانوية علمي  حازم رائد القباني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.38    شهادة ثانوية علمي  محمد انس خالد قناه

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.38    شهادة ثانوية علمي  محمد علي رابح اسعد البكري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.38    شهادة ثانوية علمي  قصي امين الحمادي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.33    شهادة ثانوية علمي  حنان حسين الحسن المحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.33    شهادة ثانوية علمي  احمد سمير حجازي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.29    شهادة ثانوية علمي  تيماء حسين الجابر
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.25    شهادة ثانوية علمي  احمد محمد ابو ساره
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.25    شهادة ثانوية علمي  بشير محمد وسيم ملك



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.21    شهادة ثانوية علمي  مجد نبيل الجوهري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.21    شهادة ثانوية علمي  محمد غيث محمود الهندي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.17    شهادة ثانوية علمي  معاذ فريز سرور المالح
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.13    شهادة ثانوية علمي  احمد سامر عيسى

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.08    شهادة ثانوية علمي  محمد عمران عبد الرحمن عباس
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.08    شهادة ثانوية علمي  مازن عبد الحميد المحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.08    شهادة ثانوية علمي  محمد همام ماهر النابلسي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81    شهادة ثانوية علمي  مهدي عوض الفارس
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.96    شهادة ثانوية علمي  ياسر اسامه مهره
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.92    شهادة ثانوية علمي  غزل عاطف الحمدان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.88    شهادة ثانوية علمي  احمد ماجد سينو

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.88    شهادة ثانوية علمي  بالل محمد نزار دعدع
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.87    شهادة ثانوية علمي  غصون محمد باسم رسالن
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.83    شهادة ثانوية علمي  جودي مروان عزيزيه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.83    شهادة ثانوية علمي  أبي مازن الزحيلي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.79    شهادة ثانوية علمي  هاشم أحمد شموط
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.79    شهادة ثانوية علمي  غزالن خلف العزره

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.75    شهادة ثانوية علمي  محمد هاشم محمد ياسر الفحام
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.71    شهادة ثانوية علمي  لين شفيع ابو عساف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.71    شهادة ثانوية علمي  أحمد ماهر ابو زفره
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.71    شهادة ثانوية علمي  راما مصطفى علي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.71    شهادة ثانوية علمي  نوار خالد خضر

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.67    شهادة ثانوية علمي  مايا رضوان حمود الشايب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.66    شهادة ثانوية علمي  محمد كرم محمد الجاموس
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.63    شهادة ثانوية علمي  ألس مازن الهندوي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.63    شهادة ثانوية علمي  سليم عبد القادر محمد علي كريدي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.58    شهادة ثانوية علمي  تسنيم محمد خالد مصطفى



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.58    شهادة ثانوية علمي  محمد خير عبد الحكيم السويداني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.5    شهادة ثانوية علمي  تسنيم حسن دياب

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.46    شهادة ثانوية علمي  سيدره عدنان الموصللي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.46    شهادة ثانوية علمي  قطوف بسام االحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.42    شهادة ثانوية علمي  محمد حسان المحتسب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.42    شهادة ثانوية علمي  دلع طعان جدوع

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.42    شهادة ثانوية علمي  محمد خالد الصياصنه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.42    شهادة ثانوية علمي  ضحى محمد عصفور
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.42    شهادة ثانوية علمي  قاسم مراد فروخ
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.38    شهادة ثانوية علمي  طيبة معاويه المحمد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.33    شهادة ثانوية علمي  احمد محمد سليمان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.33    شهادة ثانوية علمي  محمد موفق حمود

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.25    شهادة ثانوية علمي  وائل محمد موسى العش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.21    شهادة ثانوية علمي  هيا محمد باسل قصاب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.04    شهادة ثانوية علمي  حنان غياث العكيلي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.04    شهادة ثانوية علمي  بشرى فايز الطالب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.96    شهادة ثانوية علمي  وئام سمير الحوراني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.92    شهادة ثانوية علمي  يمنى محمد بالل خليفه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.88    شهادة ثانوية علمي  فهد حسن العماش

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.87    شهادة ثانوية علمي  ابو عبيده مامون الزايد
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.83    شهادة ثانوية علمي  احسان ايهاب احمد اسماعيل الطلحاتي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.83    شهادة ثانوية علمي  انس مالك الحميدي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.79    شهادة ثانوية علمي  يحيى رعد الحمود
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.79    شهادة ثانوية علمي  محمد بشير الطعمه
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.71    شهادة ثانوية علمي  لين احمد ابو خالد

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.67    شهادة ثانوية علمي  عمر محمد هاني بيطار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.62    شهادة ثانوية علمي  عبد الحميد تيسير الناصير



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.58    شهادة ثانوية علمي  محمد حسين المحمود
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.58    شهادة ثانوية علمي  نايا جميل الهفل

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.46    شهادة ثانوية علمي  مالك محمد الطريفي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.42    شهادة ثانوية علمي  عبدهللا ربيع الزعبي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.33    شهادة ثانوية علمي  عالء الدين مازن لحام

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.33    شهادة ثانوية علمي  ذي قار طلعت حاج غريب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.33    شهادة ثانوية علمي  قتيبه محمد شرف

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.33    شهادة ثانوية علمي  مهند نضال زين الدين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.33    شهادة ثانوية علمي  جورجينا زيد االطرش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.33    شهادة ثانوية علمي  النا محمد اللحام
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.25    شهادة ثانوية علمي  محمد علي توته

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.25    شهادة ثانوية علمي  يزن محي الدين الجابي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.21    شهادة ثانوية علمي  كريم عماد خلف زين الدين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.2    شهادة ثانوية علمي  ماهر محمد عماد الدين وهبه

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.17    شهادة ثانوية علمي  أوفى وديع الشعار
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.13    شهادة ثانوية علمي  روان بسام العسس
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.13    شهادة ثانوية علمي  يوسف عمر البقاعي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.12    شهادة ثانوية علمي  آيه هللا علي مطلب علي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79    شهادة ثانوية علمي  اسماء انس الحوراني
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79    شهادة ثانوية علمي  أنس بديع فريح

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.96    شهادة ثانوية علمي  محمد محمود الجاويش
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.96    شهادة ثانوية علمي  فاطمه الزهراء عدنان الشريده

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.96    شهادة ثانوية علمي  احمد وائل المصري
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.92    شهادة ثانوية علمي  علي اسماعيل فداوي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.88    شهادة ثانوية علمي  اسيل محسن عاكول
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.88    شهادة ثانوية علمي  رائف فؤاد بو حمدان
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.83    شهادة ثانوية علمي  الما محمد يوسف



  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.83    شهادة ثانوية علمي  اسامه منصور اليوسف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.79    شهادة ثانوية علمي  محمد بشر أحمد المناع
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.71    شهادة ثانوية علمي  محمد احمد الموصللي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.71    شهادة ثانوية علمي  الميار خالد حسين
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.67    شهادة ثانوية علمي  ماسه بشار تيناوي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.67    شهادة ثانوية علمي  أحمد طارق أبو عرب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.66    شهادة ثانوية علمي  غدير ايمن الجباوي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.63    شهادة ثانوية علمي  فيصل موسى الخليف
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.63    شهادة ثانوية علمي  أحمد محمد فرعون

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.63    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحيم جمال العمور
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.58    شهادة ثانوية علمي  ساره مروان ديب
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.46    شهادة ثانوية علمي  هادي عصمت نعيم
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.42    شهادة ثانوية علمي  مؤيد محمود البقاعي

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.42    شهادة ثانوية علمي  حسين احمد العداي الخليل
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.42    شهادة ثانوية علمي  محمد سامي بجبوج
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.33    شهادة ثانوية علمي  ورد ادهم مسعود
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.33    شهادة ثانوية علمي  زكريا فارس زينه

  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.29    شهادة ثانوية علمي  مصعب محمد اسامه العقله
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.21    شهادة ثانوية علمي  جيسكا فوزات الفريحات
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.21    شهادة ثانوية علمي  محمد رضا الجوابره

 سوري غير مقيم
 بلد الشهادة الرغبة الناجحة المعدل نوع الشهادة اسم الطالب

  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية97.85    شهادة ثانوية علمي  جودي بديع العلي
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية97.69    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن مراد عبد ربه
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية97.64    شهادة ثانوية علمي  رغد بسام الحاج حطاب



  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية97.41    شهادة ثانوية علمي  حنين ناصر صراميجو
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية96.94    شهادة ثانوية علمي  عهد هللا محمد الجديع

  اإلمارات العربية المتحدة  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية96.94    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن خالد الزعبي
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية95.79    شهادة ثانوية علمي  عبد القادر علي الكركز الخضر

  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية95.78    شهادة ثانوية علمي  حمد صالح سالم
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية95.55    شهادة ثانوية علمي  اسد الدين صالح الخلف
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية94.6    شهادة ثانوية علمي  محمود احمد زينيه
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية94.23    شهادة ثانوية علمي  حمزه خليل الحسين

  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية94.09    شهادة ثانوية علمي  عبد الحكيم أبو الفرج مصمص
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية93.7    شهادة ثانوية علمي  مالك هاشم الحميد
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية93.68    شهادة ثانوية علمي  وائل حسن الشامي

  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية93.57    شهادة ثانوية علمي  محمد عبد اللطيف محمد
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية93.05    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن يوسف الغريب

  اإلمارات العربية المتحدة  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية92.67    شهادة ثانوية علمي  نور جهيد الجاسم
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية90.48    شهادة ثانوية علمي  حمزه جمال ايوبي

  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.78    شهادة ثانوية علمي  ريما فراس المحمد السالمه
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية89.18    شهادة ثانوية علمي  ابراهيم سامر مصمص
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88.84    شهادة ثانوية علمي  معاذ محمد السليمان
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية88    شهادة ثانوية علمي  بتول محمد الزعبي
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية87.1    شهادة ثانوية علمي  ضحى احمد الناصر
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.97    شهادة ثانوية علمي  عبد هللا فاضل المطلك
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية85.57    شهادة ثانوية علمي  حازم نضال العواد
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.93    شهادة ثانوية علمي  فجر احمد الناصر
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.48    شهادة ثانوية علمي  سيف فهد دهام

  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية84.07    شهادة ثانوية علمي  محمد اسامه محمد عامر تواتي
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.99    شهادة ثانوية علمي  امل عبدهللا محمد

  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.35    شهادة ثانوية علمي  عبد الرحمن وايل محمد



  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83.07    شهادة ثانوية علمي  محمد محمود الفنتش
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية81.27    شهادة ثانوية علمي  حمزه ميزر دهام
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.23    شهادة ثانوية علمي  مشعل محمد الشهاب
  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية79.21    شهادة ثانوية علمي  علي محمد عامر تواتي
  اإلمارات العربية المتحدة  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية78.66    شهادة ثانوية علمي  فاطمه زيد النقاوه
  المملكة العربية السعودية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية74.43    شهادة ثانوية علمي  عالء ذياب الصالح

  قطر  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية74.07    شهادة ثانوية علمي  ساره رضوان البرغش
  االردن  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية72.78    شهادة ثانوية علمي  عالء الدين محمد جمال الجباوي

  كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية71.41    شهادة ثانوية علمي  ماهر عبد العزيز العلي

 عرب وأجانب
 بلد الشهادة الرغبة الناجحة المعدل نوع الشهادة اسم الطالب

 سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية83   شهادة ثانوية علمي لوكا موردي التيوباتا
 كويت  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.89   شهادة ثانوية علمي سمر السعيد صالح العدوي
 سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية80.79   شهادة ثانوية علمي راما غسان نسيب البريحي
  سورية  بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية71.88   شهادة ثانوية علمي جعفر محمد بيضون

 معاهد
 التقدير المعدل اسم الطالب

 جيد جدًا81.07  إبراهيم تحسين الرمضان
 جيد جدًا80.03  عمر نجم السمير
 جيد68.821  غيث عادل عماشه

 تغيير قيد
 معدل الثانوي اسم الطالب

75.66  حمزه محمد الصياد



 نقل مماثل
 المعدل اسم الطالب

72.67  فاطمه احمود السليمان


