
الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يتسلسل
 
النتيجةالعالمة المستحقةمصدر الشهادةرقم االكتتابنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث

يفهاحمد يوسف هارون1 يشر ناجح56الالذقية2855أدب 

يعبيرادهم وائل مناع2 ناجح88الالذقية706أدب 

ناجح57طرطوس15905علميليناالزهراء مصطفى ونوس3

ناجح58طرطوس125(خياطة المالبس)نسوية منالاليسا علي سعد4

هايمان عبد المنعم داوود5 ناجح77الالذقية18739علميامير

ناجح87الالذقية9(خياطة المالبس)نسوية ازدهارإنانا نسيم دياب6

ى ابراهيم علي7 ناجح77طرطوس43(خياطة المالبس)نسوية فداءألير

يشابأمجد عبد القادر علي ديب8 ناجح57الالذقية10أدب 

اء عدره9 ناجح85حماة31033علميمريمآيه الي 

ناجح79الالذقية15471علميجهينهآيه زكريا محرز10

ناجح87الالذقية12511علميمهاباسل احمد جمال بله11

ي علي12
ناجح63الالذقية16800علميغيداءبتول هابى

يرمزيةبشار محمد عيىس13 ناجح72حمص3177أدب 

ناجح67طرطوس11907علميميساءتاال عصام محفوض14

يرجاءحال طاهر ميهوب15 ناجح68الالذقية5821أدب 

ي16
ى زينى ناجح73الالذقية13(خياطة المالبس)نسوية سماهردعاء حسير

يعفافردينه مصطفى الحاج باكر17 ناجح72الالذقية8428أدب 

ناجح68حماة25237علميفاطمةرزان سالمه حسن عمار18

يصباحرشا سمير نارص19 ناجح83الالذقية4044أدب 

ينهلةرغد علي عباس20 ناجح74طرطوس2526أدب 

ناجح67طرطوس90(خياطة المالبس)نسوية نعيمهرفيف نزيه السيد21

ناجح84طرطوس11(خياطة المالبس)نسوية نىهرهام احمد محسن االبرص22

ى23 ناجح81طرطوس12(خياطة المالبس)نسوية مطيعهرهام ممتاز ياسير

ناجح59طرطوس14988علميبراءهرواء سلمان حمدان24

ناجح57الالذقية107(خياطة المالبس)نسوية عفافروان عمر زبديه25

ناجح85طرطوس170(خياطة المالبس)نسوية بديعهروال محسن احمد26

ناجح61الالذقية15204علميهندرؤى هشام مصطفى27

يعبيررياض عزام حمزه28 ناجح82حماة3176أدب 

هريم احمد نديم طالب29 ناجح55الالذقية87(خياطة المالبس)نسوية سمير

ناجح62الالذقية48(خياطة المالبس)نسوية احالمريما محمد شبيب30

ناجح94الالذقية17338علميثناءزهراء عادل داؤد31

ناجح61طرطوس13035علمينجالءزين الدار احمد العلي32

ناجح67الالذقية13000علميهدىزين العابدين وائل حبيب33

ناجح84طرطوس16(خياطة المالبس)نسوية مطيعهسالي ابراهيم حلوم34

يانناستيفانيا عماد حبيب35 ناجح63الالذقية6968أدب 

ناجح93الالذقية185(خياطة المالبس)نسوية جمانهسوزان منير حمود36

ىشيماء جمال رختوان37 يبشر ناجح92حمص4855أدب 

ناجح92الالذقية54(خياطة المالبس)نسوية رحمهصفا كمال حسن38

ناجح81الالذقية55(خياطة المالبس)نسوية خديجةضياء عمر محمود39

ناجح85حماة19418علميرندىعاصم جهاد زينو40

ناجح78الالذقية12573علميعنايهعبد العزيز مروان بصيص41

يلويناعزيز سليمان حمود42 ناجح72طرطوس252أدب 

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
ين- االختبار الثاث جامعة تشر
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الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يتسلسل
 
النتيجةالعالمة المستحقةمصدر الشهادةرقم االكتتابنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
ين- االختبار الثاث جامعة تشر

ناجح57الالذقية110(خياطة المالبس)نسوية هيامغرام محمد فاضل43

ينعمتفاطمه محمد عبدو44 ناجح82الالذقية7206أدب 

ى عجميه45 ناجح93الالذقية24(خياطة المالبس)نسوية الهامفينوس حسير

يهالكارال واهان ابكاريان46 ناجح58الالذقية4581أدب 

ناجح68الالذقية10878علميمياداكرم احمد قرقماز47

يرغدكرم محمد محوك48 ناجح67طرطوس1338أدب 

ى بسام ابراهيم49 ناجح61طرطوس272تقنيات الحاسوبوفاءلجير

يفرحلونا خالد الخالد50 ناجح89حماة13026أدب 

ناجح87حماة26023علميمنوىمايا بديع أسعد51

ناجح68الالذقية9990علميزينبمحمد منصور الخضى52

يعبيرمريان فادي حجل53 ناجح57الالذقية4586أدب 

يجورجيتمريم يوسف المشحره54 ناجح62طرطوس5316أدب 

ناجح66الالذقية13324علمييشهميار باسل ابو باال55

يليلنعمه هللا علي الجندي56 ناجح56الالذقية7482أدب 

ينىهنغم علي عزوز57 ناجح87الالذقية7490أدب 

ناجح80طرطوس25(خياطة المالبس)نسوية بثينهنورا وسيم احمد58

معاون وزير التعليم العالي

الدكتور رياض طيفور
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