
الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

يفهاحمد يوسف هارونالالذقية12855 يشر ناجحأدث 

يعبيرادهم وائل مناعالالذقية2706 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية امينهاسماء خليل رمضانالالذقية3115

ناجحعلميليناالزهراء مصطفى ونوسطرطوس415905

ناجح(خياطة المالبس)نسوية منالاليسا علي سعدطرطوس5125

ناجحعلميلينااية فكرت حاتمالالذقية615478

هايمان عبد المنعم داوودالالذقية718739 ناجحعلميامير

ناجح(خياطة المالبس)نسوية ازدهارإنانا نسيم ديابالالذقية89

ى ابراهيم عليطرطوس943 ناجح(خياطة المالبس)نسوية فداءألير

يشابأمجد عبد القادر علي ديبالالذقية1010 ناجحأدث 

يسالفأمل سامر سلومالالذقية116387 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية كفاحأنصاف حسان عسيليالالذقية1231

اء عدرهحماة1331033 ناجحعلميمريمآيه الي 

ناجحعلميجهينهآيه زكريا محرزالالذقية1415471

ي السليمانحماة15414 ناجح(خياطة المالبس)نسوية هناآيه ناج 

ناجحعلميمهاباسل احمد جمال بلهالالذقية1612511

ي عليالالذقية1716800
ناجحعلميغيداءبتول هاثى

يرمزيةبشار محمد عيىسحمص183177 ناجحأدث 

ناجحعلميميساءتاال عصام محفوضطرطوس1911907

ى طالل ابراهيمالالذقية2020515 ناجحعلميسناءجوزفير

ناجح(خياطة المالبس)نسوية أرليتحال سيمون جرجسطرطوس2147

يرجاءحال طاهر ميهوبالالذقية225821 ناجحأدث 

يندوّىخلود عبد الرزاق خليلطرطوس234355 ناجحأدث 

هدثار ابراهيم السودهالالذقية241103 ناجحالتقنيات الكهربائيةسمير

يالالذقية2513
ى زينى ناجح(خياطة المالبس)نسوية سماهردعاء حسير

ناجح(خياطة المالبس)نسوية فاطمهرانيه عماد تركالالذقية26183

يعفافردينه مصطفى الحاج باكرالالذقية278428 ناجحأدث 

ناجحعلميفاطمةرزان سالمه حسن عمارحماة2825237

يصباحرشا سمير نارصالالذقية294044 ناجحأدث 

ينهلةرغد علي عباسطرطوس302526 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية نعيمهرفيف نزيه السيدطرطوس3190

ناجح(خياطة المالبس)نسوية نىهرهام احمد محسن االبرصطرطوس3211

ىطرطوس3312 ناجح(خياطة المالبس)نسوية مطيعهرهام ممتاز ياسير

ناجحعلميبراءهرواء سلمان حمدانطرطوس3414988

ناجح(خياطة المالبس)نسوية عفافروان عمر زبديهالالذقية35107

ناجح(خياطة المالبس)نسوية بديعهروال محسن احمدطرطوس36170

ناجحعلميهندرؤى هشام مصطفىالالذقية3715204

يعبيررياض عزام حمزهحماة383176 ناجحأدث 

هريم احمد نديم طالبالالذقية3987 ناجح(خياطة المالبس)نسوية سمير

ناجح(خياطة المالبس)نسوية احالمريما محمد شبيبالالذقية4048

ناجحعلميثناءزهراء عادل داؤدالالذقية4117338

ى داللهالالذقية42328 يفاطمهزيدان معير ناجحأدث 

ي مسابقة الفنون األول 
ى
ى ف ين- أسماء الطالب الناجحير جامعة تشر
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ناجحعلمينجالءزين الدار احمد العليطرطوس4313035

ناجحعلميهدىزين العابدين وائل حبيبالالذقية4413000

ناجحعلميهيفاءساره بسام اخرسالالذقية4515584

ناجح(خياطة المالبس)نسوية مطيعهسالي ابراهيم حلومطرطوس4616

يانناستيفانيا عماد حبيبالالذقية476968 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية جمانهسوزان منير حمودالالذقية48185

ناجح(خياطة المالبس)نسوية سعادسيمونه سمعان المدورطرطوس4935

يضىحشفى حيدر ديبالالذقية505855 ناجحأدث 

ىشيماء جمال رختوانحمص514855 يبشر ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية رحمهصفا كمال حسنالالذقية5254

ناجح(خياطة المالبس)نسوية خديجةضياء عمر محمودالالذقية5355

ناجحعلميرندىعاصم جهاد زينوحماة5419418

ناجحعلميعنايهعبد العزيز مروان بصيصالالذقية5512573

يلويناعزيز سليمان حمودطرطوس56252 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية هيامغرام محمد فاضلالالذقية57110

ناجحعلميريمغفران رامي خضوردمشق5843928

ناجحعلميبلسمفارس جورج غميضطرطوس5910004

ينعمتفاطمه محمد عبدوالالذقية607206 ناجحأدث 

يردينهفرح محمد صالحطرطوس613411 ناجحأدث 

يوفاءفرح محمد نرصطرطوس622547 ناجحأدث 

ى عجميهالالذقية6324 ناجح(خياطة المالبس)نسوية الهامفينوس حسير

يهالكارال واهان ابكاريانالالذقية644581 ناجحأدث 

ناجحعلميماريكارمن عصام اسكافالالذقية6519229

ناجحعلميمياداكرم احمد قرقمازالالذقية6610878

يرغدكرم محمد محوكطرطوس671338 ناجحأدث 

ى بسام ابراهيمطرطوس68272 ناجحتقنيات الحاسوبوفاءلجير

يفرحلونا خالد الخالدحماة6913026 ناجحأدث 

يهناديليل عمار اندرونالالذقية708162 ناجحأدث 

ناجحعلميصديقهلينه فايز هيكلطرطوس7111969

ناجحعلميمنوىمايا بديع أسعدحماة7226023

ناجحتقنيات الحاسوبفاطمةمحمد عدنان عيطهالالذقية73228

ناجحعلميزينبمحمد منصور الخرصىالالذقية749990

يعبيرمريان فادي حجلالالذقية754586 ناجحأدث 

يجورجيتمريم يوسف المشحرهطرطوس765316 ناجحأدث 

ي منيع غانمالالذقية7716272
ناجحعلميمنظرمعاثى

ناجحعلمييشهميار باسل ابو باالالالذقية7813324

نا غسان صالحالالذقية7916881 ناجحعلمييشىمير

يليلنعمه هللا علي الجنديالالذقية807482 ناجحأدث 

ينىهنغم علي عزوزالالذقية817490 ناجحأدث 

ناجح(خياطة المالبس)نسوية منىنغم محمد بدورالالذقية82164

ياملنور جورج ضومطالالذقية837503 ناجحأدث 

يالالذقية8417524
ناجحعلميأملنور محمد صالح قباثى
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ناجح(خياطة المالبس)نسوية بثينهنورا وسيم احمدطرطوس8525

ى فادي درويشطرطوس8686 ناجح(خياطة المالبس)نسوية مهانيفير

ونيةزينبهديل اسماعيل اسماعيلالالذقية87831 ناجحالتقنيات االلكير

يجمانههال نظير صقورالالذقية886030 ناجحأدث 

ناجحعلميفردوسيارا عارف تجورالالذقية8916300

ناجحعلميلينايوسف جهاد حمودطرطوس9010409

معاون وزير التعليم العالي

الدكتور رياض طيفور

3/3


