
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ينوع الشهادةمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
العالمة المستحقةاسم األماالسم الثالث

يحلب11572
يمهن 

61غمرهاحمدعيد محمد مخلالت 

يحلب27417 66مهديهارساء رياض الحاج محمدأدت 

يحلب3161
72جميلهارساء محمد دادومهن 

71مناراسالم يارس جلبعلميحلب422408

يعلميحلب521415
 
73ايمانامل سعيد صندف

يحلب69757 67خنساءايمان عبدالرزاق ابوراسأدت 

يحلب71656
يمهن  75حسناءأحمد بدر الدين عبد هللا غرين 

هأحمد عبدالقادر حاويعلميحلب815244 75بهير

75سوزانأحمد غاندي اسماعيلعلميحلب917616

يحلب101573
71خلودأحمدماهر محمد حماميمهن 

يحلب1131
ي محمود زهرةمهن 

58فاطمةأمات 

71امينهأيهان حسن ده دوعلميحلب1219071

يحلب1381
71سناءآالء محمود حمادمهن 

يحلب14151
74مزين حوكانآيات محمد يارس بهرميمهن 

59ابتسامآيه عبد اللطيف محفوظعلميحلب1521786

يحلب16101
62سمرآيه محمد لؤي صباهيمهن 

يحلب17102
63دالير بانا عادل رساجمهن 

يحلب185854 62رغدبانه محمد جديدأدت 

يحلب1982
77هالهبتول سامر السيدمهن 

يحلب208391 62رجاءبتول محمودربيع النايفأدت 

يحلب21129
70مريمبدور احمد حبابمهن 

يحلب222435 يأدت  62نهلهبشار نجم الدين التنن 

يحلب23154
ى مصطف  العلوشمهن  74حميدةبشر

72من بيان ربيع مشلحعلميحلب2422062

يحلب2510
64غفرانبيان عمر اعرجمهن 

يحلب2611
يمهن  57ندىبيان يحنر قلعه ج 

يحلب275519 يأدت 
71ماجدةبيسان صالح البوشر

يحلب281591
ممهن  59زكرياتتسنيم احمد رسر

يحماة294106
يمهن 

70هالتسنيم سمير الجزمات 

يحلب3012
يمهن  71زكيهتسنيم عبدالوهاب تفنكج 

71مجدتسنيم محمد يارس حالقعلميحلب3120247

يحلب326697 75خلودتماره ماهر عموريأدت 

يحلب33163
68سوزانتيم محمدوائل زيادهمهن 

يحلب346699 60نبيلهثنا محمد صهري    جأدت 

72فاطمةجود عبدالقادر ديريعلميحلب3527911

75مهاجود علي حرحعلميحلب3620558

يحلب376701 87عبيرجود محمدوضاح داخلأدت 

يحلب389174 70الهامجودي رمزي محمدأدت 

يحلب3913
قدارمهن  74نورانجودي عباس بير

يحلب40133
66فاتنجودي محمد العبدو الشحودمهن 

يحلب417212 69بسهجوليان خض  داودأدت 

يعلميحلب4222834 79رباجيسكا اديب قزنج 

86سمرحال ايمن زيدانعلميحلب4320013

ي -نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة التطبيقية 
 
جامعة حلب- االختبار الثاث
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يحلب441596
80خديجهحمزه احمدربيع سمانمهن 

يحلب451662
86ناهد طحانحمزه محمد مازن خير هللامهن 

ازحنان محمد عثمانعلميحلب4619080 75شير

يحلب476523 81منارخديجة يوسف ابراهيم عطيةأدت 

73ميادهخديجه نديم ريم بطشعلميحلب4820120

يحلب49104
82ريمانداليا محمد علي درويشمهن 

يحلب507054 67ماسيةدانة غياث طقوزأدت 

يحلب5136
78امينهدانيه محمد عبدالرحمنمهن 

74نازليهدلفير  ابراهيم عثمانعلميحلب5219084

72نيناراما خليل خلوفعلميحماة5323081

يحلب541
81نجاحراما مازن طيبمهن 

يحلب5538
يمهن 

 
65هدىرزان احمد صندف

يحلب56135
73غادهرغد احمد عزيزيمهن 

يطرطوس57472 73صوفيارفيق فهمي الحايكأدت 

68صبارند احمد دباسعلميحلب5820842

يحلب5939
93غاليهرهف محمد يارس حناويمهن 

يحلب60107
72نبالروان برهان ارسالنمهن 

74راماروان ماهر حوريعلميحلب6119347

73فريالروجينا فهمي جمالعلميحلب6221026

67بدورريان محمد هيثم خرمندهعلميحلب6320484

يريف دمشق64162
68نجالءريم نهاد ابو خالدمهن 

يحلب65136
72املزمزم عمر الرمضانمهن 

يحلب66137
71عائشهزهراء بكري بكرانمهن 

يحلب6719
71وفاءزينب أحمد جعفرمهن 

71لبن ساره سهيل مدرسعلميحلب6819430

يحلب6948
69منارساميه مرهف السماعيلمهن 

يحلب705164 64من سج  يارس خلوصيأدت 

يحلب7120
60حنانسدرا خلدون قنايهمهن 

67هيامسدرة طالل العمريعلميحلب7224646

يحلب73109
74أمينهسدره عامر دوبامهن 

يحلب7449
70ايمانسدره عمر بطلمهن 

يحلب752
77رشاسدره محمد علي عوضمهن 

يحلب767083 61فتونسدره محمد قدشيأدت 

77عبيررسار زكريا محمد سعيدعلميحلب7724647

توحعلميحماة7823091 76باسمهسعاد إياد رسر

يحلب796572 يأدت 
 
78ناهدسلوى احمد صوف

يحلب80141
69غصونسنا محمد يحنر نعمةمهن 

77نداشذا حسن بركاتعلميحماة8122557

يحلب82142
يمهن 

72رناشفاء هللا محمد رمزي قديرات 

73من شهد أحمد شمةعلميحلب8319772

77سالفهشهد أحمد يسوفعلميحلب8425186

يحلب8588
72داللشهد خالد فارسمهن 

61منالشهد محمود طرابلىسعلميحلب8620164
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ي أحمدعلميحلب8721688 80بتولشهد نعيم حاج 

يحلب8824
78ريمشهد يارس ناشدمهن 

يحلب8954
62منتىهشيماء محمود حيدرمهن 

يحلب90146
يفمهن  75هالهضج عبدالرحمن رسر

يحلب91100
71رسميهطه احمد عفرمهن 

يحلب929718 61رانيةعاتكة منير حماديةأدت 

76محاسنعبد الرحمن خالد مراشعلميحلب9315030

56صباحعبد الرحمن محمد داللعلميحلب9415603

يعلميحلب9515829
75بثينهعبد الهادي محمود بن 

78ريمعبدالرحمن فادي صبحانعلميحلب9613371

يحلب971575
81نورعبدالرزاق مازن كنعانمهن 

يحلب9860
73شهدعال محمود نض هللامهن 

يحلب997301 73رحابعال محمود نعالأدت 

78عبيرعلي محمد كنعانعلميحلب10017437

يعلميحلب10112888
81ايناسعمار يوسف بوشر

67ثرياغرام هيثم داليعلميحلب10224864

73ميساءفاطمة الزهراء عباس السبيععلميحلب10320514

يحلب1049574 73رضيهفاطمة محمد ديب بنانهأدت 

يحلب1059573 69خديجهفاطمه محمد عبدالرحيمأدت 

يحلب106115
76هبةفتحية فراس قصابمهن 

يحلب1079671 79فاطمهفريال محمود الجنيدأدت 

يحلب108117
76عليهكاردينيا يوسف فالحهمهن 

يعلميحلب10924672 57منالكوثر احمد كاتن 

يحلب1106970 57نورانكوثر عبد القادر عطارأدت 

يحلب1118
56دالياالرا روبير  بوالديانمهن 

يحلب1125504 60رابعةلبن  عبدالقادر عبدالعالأدت 

يحلب1139744 74هويدالجير  سمير فهدأدت 

73غادهلجير  يارس الزعيي علميحلب11421608

ليانعلميحلب11522827 يت مهران برتير  70تاالرلير 

يحلب1165807  حسن اورفه ليأدت 
76مروةلير 

يحلب11777
61ايناسلير  محمدوائل عاشوريمهن 

70ناريجانلينا تامر حالوعلميحلب11824887

يحلب119119
58من ماريا نهاد هاشم ايزامهن 

77باديةمحمد زين غياث عفارهعلميحلب12016143

يحلب121306 76نهامحمدعزت فهد قزموزأدت 

77ايمانمحمدنور ابراهيم الصطوفعلميحلب12215455

يحلب1231683
76جهانمحمود صالح الدين اخرسمهن 

يحلب1241443 72نديمةمحمود عبد الوهاب شيخ عليأدت 

يحلب12533
74عنايهمحمود فراس حمزهمهن 

يحلب1261686
65عبير االبراهيممخلص محمود عالمومهن 

يحلب1278648 59نجوىمرام باكير احمدأدت 

يحلب1286621 64فاطمهمرام محمد عادل نارصأدت 

يحلب129169
يمومهن  75بديعهمروه محمد نور رسر
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يحلب13079
77ناديهمريم محمدبكري ارناؤوطمهن 

يحلب1311580
61منتىهمصطف  محمود خان شيخونمهن 

58سوزانمكرديج قره بت مراديانعلميحلب13213888

72من منذر محمدتوفيق شويحنهعلميحلب13310353

يحلب1347747 همن  عبدالمنعم جاهلأدت  80بشير

يحلب1356987 78ايمانميس سالم دوارهأدت 

يحلب1361696
يمهن 

72صباحميس عبدالفتاح عسات 

يحلب1379375 78فاطمهندى ايمن النجارأدت 

يحلب13871
72وفاءنور ايمان بشير حمويمهن 

78عهدنور سعد طحانعلميحلب13915470

يطرطوس140168
81راونانور عزالدين السيد عمرمهن 

63وفاءهدوء حسن المصطف علميحلب14121197

63رناهدى هشام عجان الحديدعلميحلب14222664

يحلب1435594 73هالههديل احمدعامر كنعان الملحمأدت 

62هناءهيا اسماعيل منالعلميحلب14425331

يحلب145307
73نجيبههيفا عمادالدين خليلمهن 

يحلب1469416 77ليناوفاء ايمن مزكتليأدت 

78نبيلهياسمير  وائل حجازيعلميحلب14720887

وزير التعليم العالي

 والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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