



ي - نتائج مسابقة كلية إلفنون إلتطبيقية 
 
جامعة حلب- إالختبار إلثان

    إلجمهورية إلعربية إلسورية

  وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

ينوع إلشهادةمصدر إلشهادةرقم إالكتتابتسلسل
 
إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

71ميادهإبرإهيم فاتح بريمعلميحلب113485

فتإبرإهيم دمحم عاصم إلمحمد إلحسننجارة إألثاث وإلزخرفةحلب21621 53مير

67ليناإحمد إسعد حالقعلميحلب315947

54منالإحمد جهاد إلشيخ عمر(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة حلب41801

إ إحمد قادرعلميحلب532262 81مدينةإستير

75من إرسإء حسن إلمحمد(خياطة إلمالبس)نسوية حلب622

76هديهإرسإء عادل حمصعلميحلب724478

61بسمهإرسإء دمحم إلبدرعلميحلب832264

56نرسينإسالم عدنان أزور(خياطة إلمالبس)نسوية حلب937

يعلميحلب1026099 71رفيفإسماء مروإن سبسن 

56دإلياإلزهرإء دمحم رسالن(خياطة إلمالبس)نسوية حلب11146

61صباؤرسإء محمود قره بليعلميحلب1229120

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب1339
 
62ملهمهأسماء دمحم جمال قبان

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب1438 64أمينهأسماء دمحم قاطرج 

ي مروإن إألحمدي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب15147
 
86حنانأمان

ه دمحم خوإتمي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب16149 57جالءأمير

94سنمأمينه محمود إلعبيدعلميحلب1732065

يحلب188980 76منالأيه رإمز كورديأدن 

56غادةآالء هللا بكري كور(خياطة إلمالبس)نسوية حلب1941

يحلب20273 57جهانآالن علي أحمدأدن 

57هدىآية عبد إلرحمن مرصي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب2187

82حنانآيال عمار ششمانعلميحلب2226516

60بدريهآيه صفوإن فحله(خياطة إلمالبس)نسوية حماة23218

62مرفتآيه دمحم ماوردي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب24119

75همسهبتول دمحممنذر عقيلعلميحلب2529593

يحلب26278 56شذىبشار دمحم عصام رإغب أغاأدن 

60نرسينبرسر عبدإلقادر شمسهعلميحلب2716340

61منالبيان عدنان مشنتف(خياطة إلمالبس)نسوية حلب2849

ونتاالر سمباط قسيسعلميحلب2927437 55سير

65إنعامتسنيم إحمد رسالن(خياطة إلمالبس)نسوية حلب30162

54حالتسنيم سامر إلحسن(خياطة إلمالبس)نسوية حلب313

85عبيرتسنيم عمار رسالنعلميحلب3232553

62سالفهتمارإ سعد إلدين عزيزيعلميحلب3326729

58شهدجود إحمد عطا إولعلميحلب3426076

يحلب358075 يأدن 
 
54فاطمة إلبتولجودي سعد معرصإن

يحلب3611737 76سميحهجودي دمحم خير كرزونأدن 

62نغمجوالن عمار ديوبعلميحماة3721574

يحلب385474 80إحالمجوليا إسامة سيدإلملقب بالديريأدن 

يحلب399522 59من جوهر وليد خصيمأدن 

58عهدحال عبد إلرزإق شوإعلميحلب4024009

61إحالمحال دمحم لؤي سيدعلميإلكويت4120130067

73هندحميده بكري إبوردن(خياطة إلمالبس)نسوية حلب42221

81ياسمير حنان عبد إلنارص ناصيف(خياطة إلمالبس)نسوية حلب4328

55ميادهحور دمحمعامر عيانعلميحلب4424760

71عائدهحياة جميل ثابتعلميحلب4525417
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

يحلب467496 55هديلديمه يارس نعالأدن 

55سمرإءرإما إحمد شيخ دمحم(خياطة إلمالبس)نسوية إلحسكة4710

62فدوهرإما محمود سيدو(خياطة إلمالبس)نسوية حلب486

56فاطمةربا يوسف ناطور(حالقة وتجميل)نسوية حلب49305

75إيمانرحاب عبد إلقادر سويد(خياطة إلمالبس)نسوية حلب50155

يهرغد حسن كروزهعلميحلب5133412 82لير 

56نجوىرغد فيصل حمامي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب52122

58عائشهرنا رضوإن عقيل(خياطة إلمالبس)نسوية حلب5357

72مزيانهرنا مروإن سمكوعلميحلب5424855

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب5590 56سهارند نضال تفنكج 

يحلب567065 76سعادرها عبدإلحنان إلنارصأدن 

72سكينهرهف إبرإهيم حموعلميحلب5723654

ىرىه عبد إلكريم شيخه(خياطة إلمالبس)نسوية حلب58164 57برسر

76ردينةروإن رإمز أقدحعلميحلب5929195

56غنوهروضه غسان نارصعلميحلب6032483

55ودإدرؤى صبجي جبسه حجار(خياطة إلمالبس)نسوية حلب61163

82إيمانريان أحمد فستق(خياطة إلمالبس)نسوية حلب629

71عبيرريان عبدإلقادر عفيفهعلميحلب6325026

61عيشهريان دمحم إنس حجار(خياطة إلمالبس)نسوية حلب6461

74فوزيةريم حسن حنيضلعلميحلب6532343

74زهرهزيد مأمون صناععلميحلب6616352

56زينبزين إلعابدين غريب غريبعلميحلب6721616

52سماحهزين علي جنيدعلميحلب6815955

يحلب698227 57عبيرسارة إحمدالمع بوبكيأدن 

73نرسينسارة حسن إلدريسعلميحلب7030757

ىساره أحمد فقاسعلميحلب7130117 56برسر

يحلب729176 78نورساره وضاح خوإتميأدن 

يحلب735394 71حالسدره زكريا إلرميشأدن 

55ميادهسدره محمود مقرش(خياطة إلمالبس)نسوية حلب74156

فتسلوى إبرإهيم حاج حمزه(خياطة إلمالبس)نسوية حلب75166 56مير

ه مصطف  برهان(خياطة إلمالبس)نسوية حلب7692 86نبيههسمير

هعلميحلب7726202 57مطيعهسنا إحمد عصفير

يعلميحلب7824934
76رنيمسنا صخر عنجرين 

77فريالسيدرإ سعيد إلخرص علميحلب7925219

60غاليهسيدرإ دمحم شلفون(خياطة إلمالبس)نسوية حلب80107

73بتولسيدره إلمنتىه عماد إلشبيب(خياطة إلمالبس)نسوية حلب8112

61عبيرسيدره حسان جنديه(خياطة إلمالبس)نسوية حلب8268

77فاطمهشام وفيق إبو عليعلميحلب8332371

يحلب845614 يأدن 
 
57مرفتشهد إحمد صابون

55صفاءشهد إلعسل دمحم إلخليل(خياطة إلمالبس)نسوية حلب8513

56قمرشهد أحمد حيدرعلميحلب8629803

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب87109
86سوسنشهد دمحم منافيج 

يعلميحلب8826220
85بتولشهد دمحمإيمن سلقين 

هشهد دمحمديب غزإل(خياطة إلمالبس)نسوية حماة89151 55إمير

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب90110
 
75غفرإنشهد محمود إفيون
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يحلب9111438 ين فريد قرقناويأدن  93غاليهشير

يحلب926213 75إيمانشيالن دمحم موىسأدن 

71مريمشيماء حسن عبد ربوعلميحلب9332246

يحلب948296 72غصونشيماء زياد باقيهأدن 

76هدىصبا عبد إلهادي حج دمحم(خياطة إلمالبس)نسوية حلب9594

يحلب965484 يأدن  71فدوىضج دمحمبشار في 

62نجالءعبد إلحميد آذإد نبو(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة حلب971806

يحلب982521 71ختامعبد إلحميد باسل إلحزوريأدن 

يحلب994394 56رإميهعبد إلحميد محمود حمديهأدن 

يحلب1003498 88وفاءعبد إلرزإق دمحم إحمد إلصالحأدن 

57فاطمةعبد هللا سهاد عوض(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة حلب1011810

77غيثاءعالء إلدين نارص إلنارصعلميحلب10213139

70سمرعمر صالح قاسم حالب(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة حلب1031812

82رحابغفرإن حسان قطان(خياطة إلمالبس)نسوية حلب10470

73سج غفرإن محمود حنكول(خياطة إلمالبس)نسوية حلب10571

يحلب1067565 60بهيهغن  دمحم قصابأدن 

ي إلجديدعلميحلب10731193
58تغريدغيد دمحم عبدإلغن 

يحلب1088336 81دنيافاديا أحمد عبدوأدن 

70زنوبفاطمه إلزهرإء إسامه إلدرويشعلميحلب10932633

56يرميالفاطمه إلزهرإء عالء إلدين إالمير علميحلب11032146

58غاليهفاطمه إلزهرإء مصباح درويش خبازعلميحلب11132635

81ثورهفاطمه عبد إلمعطي خشفه(خياطة إلمالبس)نسوية حمص11227

58حسناءفاطمه محمود إلسماعيل(خياطة إلمالبس)نسوية حلب113158

73إديبهفالنتينا دمحم نعسو(خياطة إلمالبس)نسوية حلب11416

72حسناءفرح دمحم نهاد عقيلي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب115250

70كندهفرح دمحم همام سفريعلميحلب11626650

76كوثرفرح دمحم يحموليعلميحلب11732728

77إيمانفوزي بشار حميدةعلميحلب11814302

62إملقصي يارس دحكولعلميحلب11922510

76فطيمقمر دمحم حسير علميحلب12032641

يحلب1218380 82لمعانكفاء حنان بوسكليأدن 

يحلب1225027 يأدن   إحمد سبسن 
72ندىلجير 

58ضجلجير  جهاد بيطارعلميحلب12329412

56صفيهلجير  عبد إلعزيز كرمو إلبكارعلميحلب12429095

يحلب1257388 72عروبهلم محمود حارسأدن 

57ريملونا حسن ظالمعلميحلب12624237

يحلب1275755 61ظالللونا دمحم فرإس سلطانأدن 

يحلب1287390 75سماحلونه دمحمجمال إلدين حنطايهأدن 

56مناللؤى عبدإلوهاب كيتوععلميحلب12926245

73ندىلؤي عبدإلعزيز عبدإلحميدعلميحلب13013169

78لناليان فارس أبو إلهدى إبودإنعلميحلب13127079

72هبهلير  إسعد طحان(خياطة إلمالبس)نسوية حلب132171

يحلب1335620 72غديرلير  سامر سيد وهبهأدن 

يحلب1347158 57مناللير  دمحم عطارأدن 

71إستفيكماريلير  قره بت مانوكيان(خياطة إلمالبس)نسوية حلب135113
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يحلب1365830 62هناءماسه دمحم مارعيأدن 

70رفاهمايا عبد إلحق عطارعلميحلب13729901

56غصونمايا مازن بهايهعلميحلب13826667

يحلب1397399 72رزإنمجد طارق حليأدن 

55سلوىدمحم إحمد عز إلدين إالحمدإآلالت إلزرإعيةحلب1401277

74فاطمهدمحم سليمان ملحم(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة حلب1411817

77شهنازدمحم عادل ناعسة(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة حلب1421818

يحلب143176 71مرإمدمحم محمود زين إلعابدينأدن 

76صباحدمحم هيثم عبدإلجوإدعلميحلب14422059

87إيماندمحمسعيد دمحمزإهر طحانعلميحلب14516422

56زهرإءمحمود سعيد عالء إلدين حبالعلميحلب14620057

77ميادهمحمود عبد إلحميد قزموزنجارة إألثاث وإلزخرفةحلب1471623

56هديلمديحة دمحم بكري خياطة(خياطة إلمالبس)نسوية حلب14897

71سهيلمرإم جمال غبابعلميحلب14925322

71إيمانمرإم دمحم إلنجار(خياطة إلمالبس)نسوية حلب150172

يحلب1515340 63عاليهمرإم دمحم ماهر شيحهأدن 

81ميساءمروة نجم إلدين إلحمود(خياطة إلمالبس)نسوية حماة152285

72أمينهمن  دمحم غزوإن شيخ دبس(خياطة إلمالبس)نسوية حلب15376

يم جوزيف رويقعلميحلب15427365 77إنطوإنيتمير

62عروبةميس محمود قدور(خياطة إلمالبس)نسوية حلب155251

61فيحاءناديا دمحميارس كعدإنعلميحلب15626265

ينجاح محمود حمندوش(خياطة إلمالبس)نسوية حلب157139
 
56إمان

64نجوىنغم عبد إلسالم حبيبعلميحلب15830639

65مروةنوره عمر حجار(خياطة إلمالبس)نسوية حلب159252

58صفاءهاجر قاسم موإلدي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب16081

77سوسنهاجر دمحم إلخرإط(خياطة إلمالبس)نسوية حماة161861

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حلب16221 56منالهبه هللا محمود إلتنج 

56نديمههدى حسن شحاده(خياطة إلمالبس)نسوية حلب163194

يعلميحلب16432165
62حسناءهديل إيمن بوىسر

76إسماءهديل عصام حج عثمانعلميحلب16530216

65عهدهال مصطف  تميم سنجقدإر(خياطة إلمالبس)نسوية حلب166116

84موإناهنا عبدهللا إبوبكر إلبيكعلميحلب16726449

يحلب16811499 80حياةهنادي دمحم رياض إبو زالمأدن 

ميك هرإج تفنكجيانعلميحلب16927469 56إرشالوسهير

يحلب1705495 60سميههيال دمحم طاهر محفوظأدن 

60فاطمهورده محمود فليس(حالقة وتجميل)نسوية حلب171311

64فاطمهوليد إحمد شيخ دبسعلميحلب17214827

يعلميحلب17319828
57مجد إلدينوليد موىس شيج 

85هدىيرسى دمحم عالء دشقعلميحلب17424200

يحلب17511757 هللا نفاخأدن  79شذإيمن  خير

يحلب1765783 59سمايمن  فوإز رسإج إلدينأدن 

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم
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