
الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

منه عبد الرحمن بروحلب137960
ّ
ناجحعلميمنىا

يحلب2229
ناجحتجارة نورهابراهيم جميل صابوثى

ناجحعلميولهااجفان طارق انيسحلب337556

ي خبازهحلب4345
ى
ى عبد الكاف يميساءاحمد امي  ناجحأدث 

ناجحعلميخديجهاحمد أسامة عكامحلب526006

ناجحعلميمناراحمد علي حاج محمودحلب632427

ناجحعلميسىهاحمدغيث مصطفى دباغحلب726014

ناجحعلميابتسامادوارد فريد نظريانحلب832063

ناجح(خياطة المالبس)نسوية عيوشارساء احمد بدرحلب948

يالالذقية10114 ناجح(خياطة المالبس)نسوية فاطمهارساء خالد الميالج 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية هدىإرساء غزوان الحمودحلب11168

ينتاشاإياد محمدزياد األصفريحلب127394 ناجحأدث 

يحلب132751
ى
ناجح(تعليم مزدوج)التصنيع الميكانيكي عائشهأحمد غيث عبد المنعم صوف

يحلب142854 هأحمد محمد أيمن عبج  ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة أمي 

ون المركباتعروبهأحمد محمد بشي  خواتميحلب152471 ناجحكهرباء والكير

فتأحمد محمدماهر طباخحلب162801 ناجحنجارة األثاث والزخرفةمي 

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة كوثرأحمد محمود الحاج عمرحلب172855

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة ماجدهأمجد عبد هللا كحيلحلب182857

ناجحعلميغيداءآيه حسن شعبوحلب1940088

يحسناءبتول احمد جمال أخرسحلب2014147 ناجحأدث 

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة عائدهبراق الدين نورس طباخحلب212858

ناجحعلميشذىبشر حسام عويدحلب2225566

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة عزهبيان احمد يارس تومهحلب232902

ناجح(خياطة المالبس)نسوية روعةتسنيم محمد صالح عطارحلب24173

يداللتيماء عبد الكريم سليماندير الزور259049 ناجحأدث 

يخالدةجمان محمد أومريحلب2614167 ناجحأدث 

ناجحعلميمهاجود عمر جبانحلب2740405

يعهدجود عمر وقاصحلب2810755 ناجحأدث 

ناجحعلميغفرانجودي أحمد سامر شياححلب2936681

ناجح(خياطة المالبس)نسوية أمينةجودي رشيد عليحلب301

ناجحعلميبتولجودي محمد منصورحلب3144329

ناجحعلميشذىجودي وحيد قصاصحلب3236199

ىحلب3335658 ناجحعلميداليتاجولي ارتيور ارتي 

ناجحعلميهاالجينت جان خوريحلب3435200

ناجحعلميخلودحذيفه حسام الدين الشموحلب3526566

ى محمد عالوي المحمدحلب362380 ناجحميكانيك المركباتمريمحسي 

يحلب3744508
ناجحعلميشذىحال عبد الحميد بازرباشر

يريمحال محمد مبيضحلب3810157 ناجحأدث 

ناجحتجارة نجوىخوله محمد انور علويحلب391506

ناجحعلميفاطمةدانه احمد الغباشحلب4037189

ناجحعلميهناديدانيه وليد شقرهحمص4122610

ناجحعلميحلدره أحمد بلطحلب4246244

ناجح(خياطة المالبس)نسوية نىهدعاء غسان سليمانحلب4350

يزهراءديمه يارس ابو هاللحلب4421059 ناجحأدث 

ناجحعلميسج راما انور تتانحلب4536110

يعبي راما أحمد عبودحلب4614861 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية هالهراما أحمد مقرشحلب4739

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة فضيلهراما حمد الرجبحلب482903

ي مسابقة الفنون األول 
ى
ى ف جامعة حلب- أسماء الطالب الناجحي 
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يصفاءراما رضوان قواسحلب4915141 ناجحأدث 

ناجحعلميملكراما هيثم ادريسحلب5035139

يزينبرانيا فداوي قوجهحلب5115153 ناجحأدث 

هرنا أحمد حبابحلب5214005 يأمي  ناجحأدث 

ناجحعلميعالرند محمدبشي  صباهيحلب5344092

ناجح(خياطة المالبس)نسوية هناديرنده مازن مغايريحلب5418

ى كالشيحلب5523 ناجح(خياطة المالبس)نسوية زبيدهرنيم محمد يسي 

ناجحعلميرحابرهام احمد ماهر نجارحلب5636703

يحلب5742 ناجح(خياطة المالبس)نسوية لنداروان عمر قلعه ج 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية هناديروان غسان بطيخحلب5819

ناجح(خياطة المالبس)نسوية ناريمانروان محمد قرقناويحلب59160

ناجح(خياطة المالبس)نسوية خديجهروضه الروان عالء الدين نبهانحلب60156

ناجح(خياطة المالبس)نسوية خديجهروال خالد خالدطرطوس6113

ناجحعلميمنىروال نضال قدححلب6235613

ى باهلل عجمحلب6343 ناجح(خياطة المالبس)نسوية هدىريان محمد المعير

يصفاءزينة شحود حالقحلب6415204 ناجحأدث 

ناجحعلميسميةسارة صالح الدين درويش جزائرليحلب6544529

يرادو ستيفاسارة محمد النجارحلب6610771 ناجحأدث 

ىحلب6736792 ىسارة محمد صفوان يسي  ناجحعلميبشر

يمنىساره أحمدجمال مؤذن كوساحلب6810929 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية ميادهسدره حسام الجغلحلب6921

يفاطمهسدره عبدالنارص فراحلب7011233 ناجحأدث 

ينهلهسدره محمد عبدوحلب7114025 ناجحأدث 

ناجحعلميهناديسعاد جميل سبعحلب7244657

ناجحعلميريماسلفانا ملكون تامرحلب7335241

ينورانسلوى سامر ابودانحلب7413894 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية عبي سنا عبد الرحمن اعبيدحلب75170

ناجحعلميمنارسنا عبد اللطيف عكشحلب7636549

ناجحعلميعادة داخلسنا عالء الدين هيكلعمان771611664

ناجح(خياطة المالبس)نسوية مروهسنا لؤي يحن حلب7824

يبانهسنا محمد نشارحلب7910223 ناجحأدث 

ناجحعلميزنوبياشذى محمد مهدي شياححلب8041553

ناجحعلميكنداشهاب الدين عبد الحميد قيلشحلب8128452

يفتونشهد ابراهيم استانبوليحلب8210225 ناجحأدث 

يحلب837
ناجح(خياطة المالبس)نسوية عائشةشهد مصطفى رسمينى

ناجح(خياطة المالبس)نسوية صفاءصبا جمال الدين غشيمحلب84171

ناجحعلميرانيهصله عادل غزال قطانحلب8541806

يحلب862
ناجح(خياطة المالبس)نسوية هناءظالل محمد طرابيشر

يضياءعامر احمد اقرعحلب87601 ناجحأدث 

ناجحعلميامينهعائشه زغلول طحانحلب8840223

ناجحعلميحسناءعبد الحميد محمد جهاد صباغحلب8924353

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة كوثرعبد الودود عبد الرحمن اسعيدحلب902864

ناجحعلميفاطمهعبدالفتاح هيثم ملحمحلب9123095

ناجحعلميعائدهعبدهللا محمدطاهر الشيخحلب9224861

ناجحعلميغرودعبدالوهاب زياد برماحلب9326631

ناجحعلميهالهعدنان محمدكامل محفلحلب9429883

ناجحاالتصاالتهيفاءعالء محمد شماعحلب951710

ناجحعلميميادهعلي رضوان علي االبرصحلب9623217
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يداللعمر أحمد خالديحلب972114 ناجحأدث 

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة غادهعمر مجد صباغحلب982865

يحلب9936660 ناجحعلميلينداغادة فراس مي 

يحلب10040152 ناجحعلمينفوسغفران محمد مغرث 

ناجحعلميصفاغفران محمدعمار شاكرحلب10135118

يميادةغنى عبدالمنعم عزيزهحلب10210305 ناجحأدث 

ناجحعلميرابعهغنى نجدت الحمزهحلب10335083

يحلب10432227
اباثر ناجحعلميحسناءغيث رضوان رسر

ناجحعلميريمفاتح عبدالجواد غنامحلب10529312

ناجح(خياطة المالبس)نسوية حسناءفاطمة الزهراء احمد أغاحلب106172

ناجح(خياطة المالبس)نسوية رانيهفاطمه احمد السليمانحلب10713

ناجحعلميعهدفاطمه الزهراء احمد بغداديحلب10836930

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة جميلهفاطمه خالد النعيميحلب1092905

ناجح(خياطة المالبس)نسوية هالةفرح محمدسمي  بظتحلب110162

يمىهكوثر أحمد قالالحلب11115302 ناجحأدث 

ناجحعلميالماسالنا حسن عليحلب11239063

ناجح(خياطة المالبس)نسوية الطافالنا عالء بادنجكيحلب11357

ي    ححلب11411250 يهيفاءالنا محمد رسر ناجحأدث 

ناجحعلميبتوللبنى محمدمصعب بادنجكيحلب11539065

ناجحعلميملكلؤي محمد فاعورحلب11632188

ى عبدالمحسن الخصيمحلب117158 ناجح(خياطة المالبس)نسوية هالهلي 

يحلب1182906  عمار ايوث 
ى ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة لينالي 

ى مضى الفتيححلب11936744 ناجحعلميسهالي 

ى مهند ازرقالالذقية12019848 ناجحعلميلملي 

ناجحعلميهديللينا زكريا زايغحلب12144407

ناجحعلميلملينا عبدالمنعم مزيكحلب12246100

ابهحلب12310695 يسيلفاماريتا الياس رسر ناجحأدث 

ىحلب12435622 ناجحعلميرولهمارينا سامر ارتي 

ناجحعلميكندهماسه محمد نجيب درويشحلب12536745

ناجحتقنيات الحاسوبصبامجاهد محمد نبهانحلب12622

يخديجهمحمد حسن شويحنهحلب1273721 ناجحأدث 

يغادىمحمد فؤاد رساجحلب1283540 ناجحأدث 

يصفاءمحمد محمدربيع درعوزيحلب1294560 ناجحأدث 

ناجحعلميهناديمحمد محمدزكريا دباغحلب13025287

يعروبهمحمد محمدممدوح مؤذنحلب1319051 ناجحأدث 

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة يمنمحمد ملهم عبد اللطيف عجمحلب1322870

ناجحعلميغفرانمحمد ملهم محمد هيثم رساجحلب13328399

يندىمحمد نور صبجي كربوجحلب1343931 ناجحأدث 

ناجحعلميغاليهمحمديحن  محمدجمال دويدريحلب13528072

ناجحنجارة األثاث والزخرفةفتونمحمود بسام بوابحلب1362804

ى كرديحلب13710240 يمروهمرح محمد امي  ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية فاطمهمروه عبد القادر مبيضحلب13827

ناجح(خياطة المالبس)نسوية امينهمروى عالء الدين سواسحلب139159

ي ابراهيمحلب14044111 ناجحعلميسوسنمريانا جالل حاج 

يفاطمهمصطفى احمد طيفورحلب1417486 ناجحأدث 

يحلب1422458
ون المركباتمروهمصطفى عبد السالم قباثى ناجحكهرباء والكير

ناجح(تعليم مزدوج)التصنيع الميكانيكي رانيةمصطفى محمد يارس سيجريحلب1432763

ناجح(خياطة المالبس)نسوية نجالءملك ابراهيم مبيضحلب14428
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يحلب14540373
ناجحعلميضحوكمها محمد هيثم قويضى

ناجحعلميزينبمياده محمود مجيكحلب14638108

ناجحعلميرامياميس اسامه مضيحلب14735127

ناجح(خياطة المالبس)نسوية منىميس أحمد فطيمهالالذقية1486

ناجحعلميعلياءميس علوان العبدحلب14940475

يحلب15037889 ناجحعلميسمرميس غسان زرنه ج 

يهناديميالد الدين عبد القادر النجارحلب1517303 ناجحأدث 

يمارالنايري اكوب يعقوب داودحلب15213458 ناجحأدث 

يهندنشوى محمود حنكيحلب15318407 ناجحأدث 

ينىهنور الهدى عبد الرحمن بطيخحلب15418408 ناجحأدث 

ى محمد صفوان ناشدحلب1552907 ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة نهلهنور اليقي 

ناجحعلميهيلدا اسمهاننور رياض دانيليانحلب15635629

ناجح(خياطة المالبس)نسوية امينهنور عبد المجيد خشفهحلب15716

ناجح(خياطة المالبس)نسوية منتهانور محمد نديم زمارحلب15847

ناجحعلميناديانور محمدصخر اليوسفحلب15940687

ناجحعلميعائشهنور مروان ماموحلب16040236

ى عبد الكريم االصمعيالالذقية161134 مي  ناجح(خياطة المالبس)نسوية سميهني 

يحلب16259
ناجح(خياطة المالبس)نسوية سهاهال مازن داالثر

يكندههالل أحمد طالل البيكحلب16313952 ناجحأدث 

يروعههيا عبد القادر شبارقحلب16410244 ناجحأدث 

يحلب16510384
يميسهيا محمدعصام بازرباشر ناجحأدث 

يحلب16637 ناجح(خياطة المالبس)نسوية فادياهيا هيثم دامرج 

ى واهان بانوناظاريانحلب16735710 ناجحعلميندىهيلي 

يحلب16811267
ينجالءوئام محمدطارق لحموثى ناجحأدث 

ينديمهيارس عبدالقادر صديقحلب1697182 ناجحأدث 

ى فراس حمويحلب17010440 يخزاىمياسمي  ناجحأدث 

يحلب17132489
ى محمد دبلوثى ناجحعلمينهلهياسي 

ناجحتقنيات الحاسوبايمانيحن  رياض مقرشحلب17241

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة ميسيحن  طالل عكوحلب1732874

ناجح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة روعةيحن  عبد القادر كميشةحلب1742875

ناجحعلميايمانيشى وضاح دركزنليحلب17539115

معاون وزير التعليم العالي

الدكتور رياض طيفور
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