
الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يتسلسل
 
النتيجةالعالمة المستحقةمصدر الشهادةرقم االكتتابنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث

ناجح83حلب26006علميخديجهاحمد أسامة عكام1

ناجح67حلب26014علميسىهاحمدغيث مصطفى دباغ2

ناجح71حلب48(خياطة المالبس)نسوية عيوشارساء احمد بدر3

ناجح78حلب168(خياطة المالبس)نسوية هدىإرساء غزوان الحمود4

ي5 هأحمد محمد أيمن عبج  ناجح55حلب2854(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة أمير

فتأحمد محمدماهر طباخ6 ناجح77حلب2801نجارة األثاث والزخرفةمير

ناجح67حلب40088علميغيداءآيه حسن شعبو7

يحسناءبتول احمد جمال أخرس8 ناجح60حلب14147أدب 

يداللتيماء عبد الكريم سليمان9 ناجح65دير الزور9049أدب 

ى10 ناجح67حلب35658علميداليتاجولي ارتيور ارتير

ناجح79حلب37189علميفاطمةدانه احمد الغباش11

يصفاءراما رضوان قواس12 ناجح93حلب15141أدب 

ناجح77حلب44092علميعالرند محمدبشير صباهي13

ناجح73حلب18(خياطة المالبس)نسوية هناديرنده مازن مغايري14

ناجح68حلب36703علميرحابرهام احمد ماهر نجار15

ي16 ناجح88حلب42(خياطة المالبس)نسوية لنداروان عمر قلعه ج 

ناجح86حلب19(خياطة المالبس)نسوية هناديروان غسان بطيخ17

ناجح76حلب35613علميمنىروال نضال قدح18

ى باهلل عجم19 ناجح82حلب43(خياطة المالبس)نسوية هدىريان محمد المعي 

يصفاءزينة شحود حالق20 ناجح65حلب15204أدب 

ى21 ىسارة محمد صفوان يسير ناجح68حلب36792علميبشر

ناجح76حلب21(خياطة المالبس)نسوية ميادهسدره حسام الجغل22

يفاطمهسدره عبدالنارص فرا23 ناجح80حلب11233أدب 

ناجح61حلب35241علميريماسلفانا ملكون تامر24

ينورانسلوى سامر ابودان25 ناجح88حلب13894أدب 

ناجح64عمان1611664علميعادة داخلسنا عالء الدين هيكل26

ي27
ناجح65حلب7(خياطة المالبس)نسوية عائشةشهد مصطفى رسمينى

ناجح66حلب2864(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة كوثرعبد الودود عبد الرحمن اسعيد28

يداللعمر أحمد خالدي29 ناجح77حلب2114أدب 

ي30 ناجح67حلب40152علمينفوسغفران محمد مغرب 

ناجح71حلب36930علميعهدفاطمه الزهراء احمد بغدادي31

ي    ح32 يهيفاءالنا محمد رسر ناجح70حلب11250أدب 

ى مضى الفتيح33 ناجح67حلب36744علميسهالير

ناجح71حلب46100علميلملينا عبدالمنعم مزيك34

ناجح83حلب22تقنيات الحاسوبصبامجاهد محمد نبهان35

ناجح90حلب25287علميهناديمحمد محمدزكريا دباغ36

يعروبهمحمد محمدممدوح مؤذن37 ناجح74حلب9051أدب 

يندىمحمد نور صبجي كربوج38 ناجح58حلب3931أدب 

ناجح74حلب28072علميغاليهمحمديحنر محمدجمال دويدري39

ى كردي40 يمروهمرح محمد امير ناجح72حلب10240أدب 

ناجح71حلب27(خياطة المالبس)نسوية فاطمهمروه عبد القادر مبيض41

ناجح66حلب159(خياطة المالبس)نسوية امينهمروى عالء الدين سواس42

يفاطمهمصطفى احمد طيفور43 ناجح55حلب7486أدب 

ناجح64حلب28(خياطة المالبس)نسوية نجالءملك ابراهيم مبيض44

ي45
ناجح71حلب40373علميضحوكمها محمد هيثم قويضى

ناجح69حلب40475علميعلياءميس علوان العبد46

ينىهنور الهدى عبد الرحمن بطيخ47 ناجح86حلب18408أدب 

ى محمد صفوان ناشد48 ناجح83حلب2907(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة نهلهنور اليقير

ناجح86حلب35629علميهيلدا اسمهاننور رياض دانيليان49

ناجح81حلب16(خياطة المالبس)نسوية امينهنور عبد المجيد خشفه50

ناجح72حلب47(خياطة المالبس)نسوية منتهانور محمد نديم زمار51

ى عبد الكريم االصمعي52 مير ناجح59الالذقية134(خياطة المالبس)نسوية سميهنير

يروعههيا عبد القادر شبارق53 ناجح67حلب10244أدب 

ي -نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة التطبيقية 
 
جامعة حلب- االختبار الثاث
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ي54
يميسهيا محمدعصام بازرباشر ناجح72حلب10384أدب 

ي55 ناجح59حلب37(خياطة المالبس)نسوية فادياهيا هيثم دامرج 

ى واهان بانوناظاريان56 ناجح82حلب35710علميندىهيلير

ناجح65حلب39115علميايمانيشى وضاح دركزنلي57

معاون وزير التعليم العالي

الدكتور رياض طيفور
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