
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ينوع الشهادةمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
العالمة المستحقةاسم األماالسم الثالث

83نايرياراز واهان بدوريانعلميالالذقية116697

يفهارام اكسم طالععلميدمشق220935 75شر

57منالاشاء عبدهللا محيميدعلميحلب325711

يحلب429
قاطمهن  83ليىلاالء عبدالجواد الشر

89اديبهالهادي عىلي حسنعلميالالذقية512313

85فكتوريااليسا سمير عروسعلميطرطوس613366

ةاليسار نزار اسمندرعلميالالذقية719567 88سمير

يالالذقية86804 يف موىسأدب  85ملكيالير  شر

يطرطوس981
72دعدايات هللا محمد جمال عبد الرحمنمهن 

يالالذقية1052
75رنيمايمان ايمن شقيفةمهن 

يالالذقية1124
61نجالءايمان سامر قدارمهن 

يالالذقية1253
75ليىلايمان يحنر منجفيكامهن 

88غيثاءايناس نور المضا حسنعلميالالذقية1319119

يالالذقية145742 67سهانيتايه امير حسنأدب 

يالالذقية15261
74تغريدأحمد طالل رجبمهن 

يالالذقية161889 61ليناآرام محمد بعجانوأدب 

يطرطوس171
81رائدهآالء احمد داودمهن 

يطرطوس182153 81رابيهآالء عبدهللا رخاميهأدب 

يالالذقية1956
75ميساءآية هللا مصطف  فردوسمهن 

يالالذقية20149
66منالآيه هللا عىلي اشقودريمهن 

61هياآيه سميع الخطيبعلميالالذقية2116360

يطرطوس2282
69رائدهآيه عىلي الخلفمهن 

يالالذقية23736
71برنديت الموىسآيه هيثم منصورمهن 

يالالذقية245946 83غادهبتول ابراهيم جبورأدب 

79هناديتاال لؤي صقرعلميطرطوس2513404

يالالذقية264676 75وفاءجلنار منير شحودأدب 

58عبيرجودي بدر محمودعلميالالذقية2715735

61وديعهجورج زهير خليفهعلميالالذقية2812450

75ألفتجوى فراس ريحانعلميالالذقية2920731

79من حكمت محمد بكر الريسعلميحماة3019427

يالالذقية3165
80سحرحال أحمد بيطارمهن 

يحمص3278
57سوسنحال حمدو سعدومهن 

65فاتنحال مدحت روي  هبعلميالالذقية3317697

يطرطوس342123 61رناحنير  سمير درغامأدب 

74سكيبهحنير  محسن عريسعلميالالذقية3517126

78نشينحنير  محمد خلفعلميالالذقية3616414

يالالذقية374
75خلفهخالديه محيميد الدهشمهن 

يطرطوس38184
 سالم عىليمهن 

59ضىحخض 

يالالذقية3928
62غادةدانية عبد الوهاب طويلمهن 

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
ين- االختبار الثاث جامعة تشر
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74نوالدينا خالد زيتونعلميالالذقية4021380

يطرطوس412431 60رناراما ابراهيم حمودأدب 

يطرطوس4210
77سلوىراما فؤاد يزبكمهن 

يالالذقية4374
74راميةرغد زاهر جدوعمهن 

يالالذقية4430
60روعةرغد صبىحي المصطف مهن 

89ميادهرند رفعات زهرهعلميالالذقية4517345

يالالذقية464702 72داليازيا حسام فنديأدب 

يالالذقية47797 73رانيازين العابدين بشار عيدهأدب 

يالالذقية4810
58فاتنسدرة عمار عجايبمهن 

يطرطوس4919
75خديجهسدره عىلي خبازهمهن 

يطرطوس5020
78من سعاد خالد الكرديمهن 

يالالذقية51160
82منالسلوى خالد حاج جمعهمهن 

يعلميالالذقية5218284
62عبيرسمايا فراس كناب 

72وفاءسناء عىلي السيدعلميطرطوس5310104

يالالذقية5411
75نضهسندس جهاد جبيىليمهن 

72انعامسوزانا انور حيدرعلميطرطوس5510661

يالالذقية56163
71رىلشذا فراس زيودمهن 

يطرطوس572194 82عائشهشهد صالح الدين عثمانأدب 

يحماة587140 90ايمانشهد يوسف حرباأدب 

يالالذقية59165
63رانيهصبا عمر البحرمهن 

يالالذقية602699 72رشاعىلي سامر غديرأدب 

91رغداءعىلي معير  معروفعلميالالذقية6111274

يالالذقية621754 80عبيرغدي صفوان مخلوفأدب 

يالالذقية63166
75خديجهفاطمه سامح العجيلمهن 

يالالذقية6486
72جمانافاطمه مصطف  محومهن 

يطرطوس6525
73رنيمالنا احمد عبدهمهن 

يالالذقية664439 يأدب 
71أملالنا محمد صالح قباب 

71ميسونلبن  ابراهيم صيوحعلميطرطوس6710248

يالالذقية6840
87يشىلجير  فيليب معمارمهن 

يطرطوس6929
77فدوىليال محمد المحمودمهن 

يالالذقية704597 ا موىس اسكيفأدب  75رانيالير 

77هالهمايا أحمد الحاطومعلميالالذقية7116844

74عايدهمايا كمال ونوسعلميالالذقية7215861

يطرطوس7394
81مهامايا محمد محمدمهن 

يالالذقية7495
74حنانملكه معن غرابمهن 

يالالذقية7543
71هيفاءمنار عامر الدادهمهن 

يالالذقية7696
74لبن من  وائل ادريسمهن 

يعلميالالذقية7720981
 
81عبيرمي احمد الحاف

79ثورهميار محمد ديوبعلميالالذقية7812591
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77ميهناتاىلي زياد عطيهعلميطرطوس7913627

يحمص807490 69حالنايا دريد حانوتأدب 

72سليمةندى عبدهللا درويشعلميالالذقية8121609

77الهامنوار منير الوزوعلميطرطوس827559

يطرطوس832439 87سبأنوران حيدر عبدهللاأدب 

83عواطفهايدي نظام درويشعلميالالذقية8417361

70سمرهديل خليل صالحعلميالالذقية8519555

79سوزانيارا حسير  حمودعلميطرطوس8610516

يطرطوس873709 60رمزيةيارا محمد حامدأدب 

يطرطوس881504 60ابتساميوسف ايمن شاشأدب 

74سائرهيوسف ياش عمارعلميطرطوس895300

وزير التعليم العالي

 والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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