
الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتابتسلسل

هاجراحمد عمر الحاجعلميطرطوس14808

فاطمهاسراء حسن سبيعي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية253

مريماسراء عبد الناصر فران(خياطة المالبس)نسوية الالذقية3125

فداءاسراء يوسف انجرو(خياطة المالبس)نسوية الالذقية455

رغداءاسماء موفق عبسيعلميالالذقية515889

معتبراليسار عثمان حمودعلميطرطوس610533

ندىايمان غسان الشغري(خياطة المالبس)نسوية الالذقية7127

بلسمإنانا سامر يوسفعلميطرطوس88635

نجاحألين سمير الملكأدبيالالذقية96539

ندىآالء احمد شما(خياطة المالبس)نسوية الالذقية1056

ندىآيه حسين فهد(خياطة المالبس)نسوية طرطوس114

رجاءآيه نور الدين الحطاب(خياطة المالبس)نسوية الالذقية124

ضحىبتول حسان شوشان(خياطة المالبس)نسوية طرطوس135

افتخاربتول مصطفى محمد صبحي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية14129

ثناءبتول يحيى علوعلميالالذقية1523155

ثناءبشر نضال خليلعلميطرطوس166543

ايمانتاله سعيد سيدهعلميالالذقية1716076

آتيهتاله محمد علوعلميالالذقية1815792

ليلىتماضر محمد ندافأدبيالالذقية195068

ميساءجعفر بسام ميهوبعلميحمص2016083

باسمهجنان حسن ملك(خياطة المالبس)نسوية الالذقية2161

فاطمهجنى فاروق حاج ابراهيمعلميالالذقية2220805

املجودي شادي رزوقأدبيدمشق2311893

فاطمهجودي هيثم علوعلميالالذقية2415925

اميرهجودي ياسر خاتون(خياطة المالبس)نسوية الالذقية2520

هالهجوى عبد الكريم الحبيبعلميالالذقية2616443

ديماجوي عزام شماأدبيطرطوس272216

وفاءحال ابراهيم حسين(خياطة المالبس)نسوية طرطوس28131

صفيهحال ايهاب الخدامعلميطرطوس299230

احالمحال هاني ديب(خياطة المالبس)نسوية طرطوس3082

نسرينحياة احمد ابو شنب(خياطة المالبس)نسوية الالذقية3164

هيفاءديانا شعيب علي(خياطة المالبس)نسوية طرطوس3244

دولتدينا محسن رحمونعلميالالذقية3321493

ربابراما حسان الهبل(خياطة المالبس)نسوية الالذقية3465

روعهراما فضل منزلي(خياطة المالبس)نسوية طرطوس3513

عبيررامي محمد داليأدبيالالذقية361856

عبيررشا محمد عباس(خياطة المالبس)نسوية الالذقية3767

رجاءرغد حسان ابو عيسى(خياطة المالبس)نسوية الالذقية38136

هندرغد حسن ثلوج(خياطة المالبس)نسوية الالذقية39137

خلودرغد مصطفى الشيخأدبيالالذقية404945

رشارنا محمد انتيفهأدبيالالذقية414803

عايدهرند علي دواي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية4228

جاندركرند مازن دوايعلميالالذقية4321302

هناءرند هاشم محمدعلميالالذقية4421303

عبيررند ياسر عيسىعلميالالذقية4516477

نبالرهف ميشال طنوسعلميطرطوس469864

جامعة تشرين- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
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سناءروان ربيع شحود(خياطة المالبس)نسوية طرطوس47170

سوزانروجينا ياسر حدادهعلميالالذقية4816485

فاتنروحانه ذاكر خضورأدبيالالذقية497213

غادةروعة عبد هللا دردريأدبيالالذقية507218

محاسنروال نديم العجي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية5130

فاتنرؤى محمد هاللعلميالالذقية5215938

استهامرؤى يحيى رنجوس(خياطة المالبس)نسوية الالذقية53135

منارريتا حسن حلبيأدبيالالذقية549554

نجاةريما محمد ياسر عليعلميحماة5520753

اميرهريما وسام عجيبعلميالالذقية5620823

الهامريناد رهيف الكورانيعلميالالذقية5722249

زينبزهراء عبد الحفيظ الخطيبعلميالالذقية5822251

بنانزين العابدين نضال خليلعلميطرطوس595668

هناءزينب منذر سليمانعلميطرطوس608994

رجاءسارة محمود احمدأدبيطرطوس611619

وعدساره احمد فلحه(خياطة المالبس)نسوية الالذقية6269

يسرىساره وسيم نحيليأدبيالالذقية637346

انتصارسالي احمد عثمان(خياطة المالبس)نسوية طرطوس6488

فاطمهسالي فايز حسونعلميالالذقية6521315

داليهسالي محمود الشنتهعلميطرطوس6610214

أدىساندريال محمد عباس(خياطة المالبس)نسوية طرطوس6789

رونهساندي رائد عبودعلميالالذقية6820832

طهرانساندي صالح ديوب(خياطة المالبس)نسوية حماة69554

سمرساندي نديم محمود(خياطة المالبس)نسوية طرطوس7020

فاطمةسجى محمد غازي العلي(خياطة المالبس)نسوية طرطوس71112

تورينسمر محمد عقيل عقيل داوودعلميطرطوس728770

منيرهسمير جمال محمودأدبيالالذقية73482

غاليهسميه تيسير الحاج عبوأدبيالرقة742942

منالسناء عمر مالح(خياطة المالبس)نسوية طرطوس7524

عائشهسندس زياد حسين(خياطة المالبس)نسوية طرطوس7690

دارينسيدرا باسل عبد الحميدعلميالالذقية7722316

يمنهسيدرا عمار عبود(خياطة المالبس)نسوية الالذقية78144

زينبسيدرا مالك بارودعلميطرطوس7911971

دارينسيدرا مهند جمولأدبيالالذقية807469

رحابشام فراس العاصيعلميالالذقية8116520

مانيهشمس عصام عليأدبيالالذقية826225

هيامشيماء جميل آنيأدبيالالذقية837520

رامياصافي هشام ابراهيمأدبيالالذقية842000

نجاحصبا عارف محمدعلميحماة8520056

صفيهصبا وائل يوسف(خياطة المالبس)نسوية الالذقية86145

فاديهصفا محمد عيد قصير(خياطة المالبس)نسوية الالذقية8772

رناصفاء نهاد شدود(خياطة المالبس)نسوية طرطوس8826

انجودعائشه عمر حجيرا(خياطة المالبس)نسوية طرطوس8992

سميعهعبير محمد دواي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية9034

فاطمهعدنان عبد اللطيف الضامنأدبيحماة91273

عواطفعشتار رمضان ديبعلميطرطوس9214221

2



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتابتسلسل

جامعة تشرين- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 

ختامعال رأفت جندي منال(خياطة المالبس)نسوية الالذقية9374

انعامعالء الياس حجابوعلميالالذقية9413895

نسرينعلي ياسر حسنعلميالالذقية9510910

وفاءغرام احمد بلبل(خياطة المالبس)نسوية طرطوس9693

ندىغزل وضاح ديبعلميالالذقية9722363

عفافغفران احمد صالحوأدبيالالذقية987607

ملكهغيث عصام خليفهعلميالالذقية9913091

نهىغيث علي عزوزأدبيالالذقية1002382

ديمافارس تيسير درباسأدبيالالذقية1011228

مرامفاطمه رامي المدهانأدبيالالذقية1027642

وفاءفاطمه زكي عبد(خياطة المالبس)نسوية الالذقية10376

فلايرفاطمه محمد بكا(خياطة المالبس)نسوية الالذقية10478

ميساءفرح قيس شبله(خياطة المالبس)نسوية الالذقية10537

انوارفرح محمد خير قطان(خياطة المالبس)نسوية الالذقية10638

عواطففينوس رمضان ديب(خياطة المالبس)نسوية طرطوس107174

سهىكاردينا فيصل غدا(خياطة المالبس)نسوية الالذقية10815

رامياكارن سامي وعرأدبيطرطوس1091626

رناكريستين منير الكرتلي(خياطة المالبس)نسوية طرطوس11030

هناديلجين سهيل عاصي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية111149

كنانهلجين محمد جمال دعبولأدبيالالذقية1127753

هياملوجي عماد محمدعلميالالذقية11316545

رجاءلين مروان جالل الدينعلميالالذقية11415977

منالمايا محسن عبد الرحمنعلميالالذقية11521732

لمىمحمد رضوان محمد علي بدويأدبيالالذقية11695

وفاءمرام احمد بلبل(خياطة المالبس)نسوية طرطوس11795

هاديامرح محسن علي(خياطة المالبس)نسوية الالذقية118152

سهىمريم حسن عبودعلميالالذقية11916635

احالممريم صقر نجلهعلميطرطوس1209459

يسيرهمريم محمد عبيدهصيانة األجهزة الطبيةالالذقية1212465

ديمامصطفى محمداسامة زوزو(خياطة المالبس)نسوية الالذقية122203

حنهملك عصام سركوعلميالالذقية12316568

تغريدمنيف سابت عليعلميحمص12418220

سمرمها علي حمدوأدبيالالذقية1257987

تغريدموسى محمود أيوبعلميالالذقية12613889

وفيقهميس رامز الحج(خياطة المالبس)نسوية الالذقية12716

كريستيننانسي فادي ساباعلميالالذقية12817631

ميسونندى فراس شيحه(خياطة المالبس)نسوية طرطوس12997

رفيقهنغم عادل السليمان(خياطة المالبس)نسوية الالذقية13043

نسريننغم ماهر دباح الديكأدبيالالذقية1318096

ربانقوال حنا حمويعلميالالذقية13215012

فاديهنوار يوسف جمعهعلميالالذقية13314140

شفيقهنور الهدى جمال عبد الناصر برقوميه(خياطة المالبس)نسوية الالذقية13483

ميساءنور خليل حسنو(خياطة المالبس)نسوية الالذقية13582

ردينهنور محمد اسكيف(خياطة المالبس)نسوية الالذقية13644

نور موسى صالحعلميطرطوس13711366

رجاء 

صالح

فاتنهاشم نبيل عجانأدبيالالذقية1384339
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سوسنهبة هللا ماجد السيد حسينأدبيالالذقية1398204

مريمهبة هللا محمود الغضبان(خياطة المالبس)نسوية الالذقية14086

فاطمههبة هللا هاني انجرو(خياطة المالبس)نسوية الالذقية14187

منىهبه امين باكير(خياطة المالبس)نسوية الالذقية14284

فاتنهبه محمد خضور(خياطة المالبس)نسوية الالذقية14348

نداءهديل جمال شبيب(خياطة المالبس)نسوية الالذقية14449

اسمهانهيلدا عادل زيودأدبيحماة1455082

سهىوفاء احمد محيميد البنيعلميحماة14620784

عائدهوئام احمد مرهج(خياطة المالبس)نسوية الالذقية147156

دالليارا غسان دوايعلميالالذقية14821713

احالميارا ناصر جمعه(خياطة المالبس)نسوية طرطوس149220

ياسمينيوسف محمد خضرنجارة األثاث والزخرفةطرطوس1501590

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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