
الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتابتسلسل

صباإسراء محمود قره بليعلميحلب129120

أمينهأسماء محمد قاطرجي(خياطة المالبس)نسوية حلب238

ملهمهأسماء محمد جمال قباني(خياطة المالبس)نسوية حلب339

رضيهآالء محمد قاسمأدبيحماة47298

غادةآالء هللا بكري كور(خياطة المالبس)نسوية حلب541

جهانآالن علي أحمدأدبيحلب6273

حنانأماني مروان األحمدي(خياطة المالبس)نسوية حلب7147

رفاهآمنه أحمد غياث درويش(خياطة المالبس)نسوية حلب886

روعهآمنه محمد البكارعلميحلب933466

ناهدأميرة غسان مدارتي(خياطة المالبس)نسوية حلب1043

جالءأميره محمد خواتمي(خياطة المالبس)نسوية حلب11149

سنمأمينه محمود العبيدعلميحلب1232065

هدىآية عبد الرحمن مصري(خياطة المالبس)نسوية حلب1387

حنانآيال عمار ششمانعلميحلب1426516

بدريهآيه صفوان فحله(خياطة المالبس)نسوية حماة15218

مرفتآيه محمد ماوردي(خياطة المالبس)نسوية حلب16119

منالأيه رامز كورديأدبيحلب178980

ميادهابراهيم فاتح بريمعلميحلب1813485

ميرفتابراهيم محمد عاصم المحمد الحسننجارة األثاث والزخرفةحلب191621

لينااحمد اسعد حالقعلميحلب2015947

منالاحمد جهاد الشيخ عمر(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب211801

رزاناحمد نجيب محمد مالك مسكونعلميحلب2216502

مدينةاستيرا احمد قادرعلميحلب2332262

منىاسراء حسن المحمد(خياطة المالبس)نسوية حلب2422

هديهاسراء عادل حمصعلميحلب2524478

هدىاسراء عبد القادر الجابرعلميحلب2624652

بسمهاسراء محمد البدرعلميحلب2732264

نسريناسالم عدنان أزور(خياطة المالبس)نسوية حلب2837

رفيفاسماء مروان سبسبيعلميحلب2926099

دالياالزهراء محمد رسالن(خياطة المالبس)نسوية حلب30146

زكاءامل احمد الياسينأدبيحلب3110627

نسريناَيات تيسير عاصي(خياطة المالبس)نسوية حلب3225

همسهبتول محمدمنذر عقيلعلميحلب3329593

ايمانبسمه محمد مروان حوريأدبيحلب3412190

شذىبشار محمد عصام راغب أغاأدبيحلب35278

نسرينبشر عبدالقادر شمسهعلميحلب3616340

رجاءبشرى عبدهللا المحلولعلميحلب3731639

عائشهبشير عبد البديع أحمدونجارة األثاث والزخرفةحلب381622

منالبيان عدنان مشنتف(خياطة المالبس)نسوية حلب3949

مديحةبيان هيثم النجارأدبيحلب409510

سيرونتاالر سمباط قسيسعلميحلب4127437

انعامتسنيم احمد رسالن(خياطة المالبس)نسوية حلب42162

حالتسنيم سامر الحسن(خياطة المالبس)نسوية حلب433

عبيرتسنيم عمار رسالنعلميحلب4432553

رويدهتسنيم محمود خطيبعلميحلب4533214

سالفهتمارا سعد الدين عزيزيعلميحلب4626729

جامعة حلب- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة التطبيقية 
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شهدجود احمد عطا اولعلميحلب4726076

فاطمة البتولجودي سعد معصرانيأدبيحلب488075

سميحهجودي محمد خير كرزونأدبيحلب4911737

نغمجوالن عمار ديوبعلميحماة5021574

احالمجوليا اسامة سيدالملقب بالديريأدبيحلب515474

منىجوهر وليد خصيمأدبيحلب529522

عهدحال عبد الرزاق شواعلميحلب5324009

خولهحال فراس المحمد العوضأدبيحلب549525

احالمحال محمد لؤي سيدعلميالكويت5520130067

منىحمزه سمير ديوانتجارةحلب5611

هندحميده بكري ابوردن(خياطة المالبس)نسوية حلب57221

غادةحنان عامر نايفعلميحلب5824259

ياسمينحنان عبد الناصر ناصيف(خياطة المالبس)نسوية حلب5928

رهفحنين عمر ابو علو(خياطة المالبس)نسوية حماة60232

ميادهحور محمدعامر عيانعلميحلب6124760

عائدهحياة جميل ثابتعلميحلب6225417

رباحدلع عزام بابا(حالقة وتجميل)نسوية حلب63304

هديلديمه ياسر نعالأدبيحلب647496

ابتهالذو الفقار علي جعويكأدبيحلب651298

ودادرؤى صبحي جبسه حجار(خياطة المالبس)نسوية حلب66163

سمراءراما احمد شيخ محمد(خياطة المالبس)نسوية الحسكة6710

ناهدراما محمد كوارةأدبيحلب689085

فدوهراما محمود سيدو(خياطة المالبس)نسوية حلب696

فاطمةربا يوسف ناطور(حالقة وتجميل)نسوية حلب70305

ايمانرحاب عبد القادر سويد(خياطة المالبس)نسوية حلب71155

ليزيهرغد حسن كروزهعلميحلب7233412

عائدهرغد خالد طفيأدبيحلب738145

نجوىرغد فيصل حمامي(خياطة المالبس)نسوية حلب74122

عائشهرنا رضوان عقيل(خياطة المالبس)نسوية حلب7557

مزيانهرنا مروان سمكوعلميحلب7624855

سهارند نضال تفنكجي(خياطة المالبس)نسوية حلب7790

امانيرها رأفت فتال(خياطة المالبس)نسوية حلب78105

سعادرها عبدالحنان الناصرأدبيحلب797065

سكينهرهف ابراهيم حموعلميحلب8023654

بشرىرهى عبد الكريم شيخه(خياطة المالبس)نسوية حلب81164

جنانرهى عمار العويدأدبيحلب825238

صفاءروان أحمد ناعسه(خياطة المالبس)نسوية حلب837

نهيدهروان احمد انطاكليأدبيحلب8410722

ردينةروان رامز أقدحعلميحلب8529195

رهفروان سعيد لطوفأدبيحلب867514

غيثاءروان عادل دباستجارةحلب871141

عروبةروان عارف ماردأدبيحلب888699

غاليهروان هيثم عجم(خياطة المالبس)نسوية حلب89165

غنوهروضه غسان ناصرعلميحلب9032483

فاديهرياض عمر ميرهنجارة األثاث والزخرفةحلب911641

ايمانريان أحمد فستق(خياطة المالبس)نسوية حلب929
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ضحىريان حمزه علبي(خياطة المالبس)نسوية حلب9360

عبيرريان عبدالقادر عفيفهعلميحلب9425026

ريمهريان عمار قجنعلميحلب9532704

فتونريان مازن حردانأدبيحلب9611281

عيشهريان محمد انس حجار(خياطة المالبس)نسوية حلب9761

غديرريان هيثم انيس(خياطة المالبس)نسوية حلب9830

فوزيةريم حسن حنيضلعلميحلب9932343

زهرهزيد مأمون صناععلميحلب10016352

سماحهزين علي جنيدعلميحلب10115955

كندهزين عمار جريخعلميحلب10226970

زينبزين العابدين غريب غريبعلميحلب10321616

عبيرزينه حسان موالديأدبيحلب1048224

عبيرسارة احمدالمع بوبكيأدبيحلب1058227

نسرينسارة حسن الدريسعلميحلب10630757

بشرىساره أحمد فقاسعلميحلب10730117

عبيرساره عمار طيبيعلميحلب10826597

هالهساره عمار عيدوعلميحلب10933222

ايمانساره محمد يحيىأدبيحلب1105789

هالساره محمدهشام شننأدبيحلب1117534

نورساره وضاح خواتميأدبيحلب1129176

هدىسالي احمد قلعه جيأدبيحلب1138729

نسيبةسدرة محمود تنبكجي(خياطة المالبس)نسوية حلب11466

حالسدره زكريا الرميشأدبيحلب1155394

ميادهسدره محمود مقرش(خياطة المالبس)نسوية حلب116156

سجاسلمى محمد ياسر نجار(خياطة المالبس)نسوية حلب117126

ميرفتسلوى ابراهيم حاج حمزه(خياطة المالبس)نسوية حلب118166

نبيههسميره مصطفى برهان(خياطة المالبس)نسوية حلب11992

مطيعهسنا احمد عصفيرهعلميحلب12026202

رنيمسنا صخر عنجرينيعلميحلب12124934

كندهسنا عامر عليويعلميحلب12232494

فلايرسيدرا سعيد الخضرعلميحلب12325219

عبيرسيدرا عبد العزيز كياليعلميحلب12428727

زهراءسيدرا عبد الوهاب سمان(خياطة المالبس)نسوية حلب125167

غاليهسيدرا محمد شلفون(خياطة المالبس)نسوية حلب126107

عبيرسيدره حسان جنديه(خياطة المالبس)نسوية حلب12768

بتولسيدره المنتهى عماد الشبيب(خياطة المالبس)نسوية حلب12812

فاطمهشام وفيق ابو عليعلميحلب12932371

قمرشهد أحمد حيدرعلميحلب13029803

مرفتشهد احمد صابونيأدبيحلب1315614

سوسنشهد محمد منافيخي(خياطة المالبس)نسوية حلب132109

بتولشهد محمدايمن سلقينيعلميحلب13326220

اميرهشهد محمدديب غزال(خياطة المالبس)نسوية حماة134151

غفرانشهد محمود افيوني(خياطة المالبس)نسوية حلب135110

ايمانشهد مصطفى ناصر(خياطة المالبس)نسوية حلب136129

صفاءشهد العسل محمد الخليل(خياطة المالبس)نسوية حلب13713

غاليهشيرين فريد قرقناويأدبيحلب13811438

3



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتابتسلسل

جامعة حلب- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة التطبيقية 

ايمانشيالن محمد موسىأدبيحلب1396213

مريمشيماء حسن عبد ربوعلميحلب14032246

غصونشيماء زياد باقيهأدبيحلب1418296

هدىصبا عبد الهادي حج محمد(خياطة المالبس)نسوية حلب14294

غاليهضحى زعتر زعترأدبيحلب1439876

فدوىضحى محمدبشار فنريأدبيحلب1445484

كفاءعائشه احمد قلعه جيعلميحلب14526631

نجالءعبد الحميد آذاد نبو(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب1461806

ختامعبد الحميد باسل الحزوريأدبيحلب1472521

راميهعبد الحميد محمود حمديهأدبيحلب1484394

وفاءعبد الرزاق محمد احمد الصالحأدبيحلب1493498

هبهعبد القادر عبد هللا مدراتيعلميحلب15016563

فاطمةعبد هللا سهاد عوض(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب1511810

فراتعبدالغفور غسان زيادهأدبيحلب1521313

غاليهعال محمد حاج محمدأدبيحلب1538799

غيثاءعالء الدين ناصر الناصرعلميحلب15413139

فاطمهعليه زياد رمضانأدبيحلب1557836

سمرعمر صالح قاسم حالب(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب1561812

محبتعمران محمد هوروالتقنيات الكهربائيةحلب157587

رحابغفران حسان قطان(خياطة المالبس)نسوية حلب15870

سجىغفران محمود حنكول(خياطة المالبس)نسوية حلب15971

بهيهغنى محمد قصابأدبيحلب1607565

فاطمهغنى وليد الصوه(خياطة المالبس)نسوية حلب16132

تغريدغيد محمد عبدالغني الجديدعلميحلب16231193

دنيافاديا أحمد عبدوأدبيحلب1638336

مهيبةفاطمة الزهراء محمد وليد خوجه(خياطة المالبس)نسوية حلب16473

ثورهفاطمه عبد المعطي خشفه(خياطة المالبس)نسوية حمص16527

حسناءفاطمه محمد علي صفوآمار(خياطة المالبس)نسوية حلب166134

حسناءفاطمه محمود السماعيل(خياطة المالبس)نسوية حلب167158

زنوبفاطمه الزهراء اسامه الدرويشعلميحلب16832633

يرميالفاطمه الزهراء عالء الدين االمينعلميحلب16932146

غاليهفاطمه الزهراء مصباح درويش خبازعلميحلب17032635

اديبهفالنتينا محمد نعسو(خياطة المالبس)نسوية حلب17116

كوثرفرح محمد يحموليعلميحلب17232728

حسناءفرح محمد نهاد عقيلي(خياطة المالبس)نسوية حلب173250

كندهفرح محمد همام سفريعلميحلب17426650

ايمانفوزي بشار حميدةعلميحلب17514302

املقصي ياسر دحكولعلميحلب17622510

فطيمقمر محمد حسينعلميحلب17732641

لمعانكفاء حنان بوسكليأدبيحلب1788380

مناللؤى عبدالوهاب كيتوععلميحلب17926245

ندىلؤي عبدالعزيز عبدالحميدعلميحلب18013169

روعهالنا عماد الراشدأدبيحلب1817581

رانيهالنا محمد حسونهعلميحلب18225128

حنانالنا محمد دامرجيعلميحلب18327177

ندىلجين احمد سبسبيأدبيحلب1845027
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ضحىلجين جهاد بيطارعلميحلب18529412

صفيهلجين عبد العزيز كرمو البكارعلميحلب18629095

لولوهلمى بشير هباشأدبيحلب1877890

عروبهلمى محمود حارسأدبيحلب1887388

ريملونا حسن ظالمعلميحلب18924237

ظالللونا محمد فراس سلطانأدبيحلب1905755

سماحلونه محمدجمال الدين حنطايهأدبيحلب1917390

لناليان فارس أبو الهدى ابودانعلميحلب19227079

هبهلين اسعد طحان(خياطة المالبس)نسوية حلب193171

غديرلين سامر سيد وهبهأدبيحلب1945620

مناللين محمد عطارأدبيحلب1957158

استفيكماريلين قره بت مانوكيان(خياطة المالبس)نسوية حلب196113

هناءماسه محمد مارعيأدبيحلب1975830

رفاهمايا عبد الحق عطارعلميحلب19829901

غصونمايا مازن بهايهعلميحلب19926667

رزانمجد طارق حليأدبيحلب2007399

سلوىمحمد احمد عز الدين االحمداآلالت الزراعيةحلب2011277

فاطمهمحمد سليمان ملحم(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب2021817

شهنازمحمد عادل ناعسة(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب2031818

فاطمهمحمد عبد الرزاق العيسىأدبيحلب2042746

وردهمحمد عمر الدنبرهأدبيحلب2052584

مراممحمد محمود زين العابدينأدبيحلب206176

حوريهمحمد نوري العثمان(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة حلب2071822

صباحمحمد هيثم عبدالجوادعلميحلب20822059

عبيرمحمد أديب عبدالوهاب ابو دانأدبيحلب209251

هدىمحمد عبد الرحمن عبد الباسط الناصيفعلميحلب21021932

ايمانمحمدسعيد محمدزاهر طحانعلميحلب21116422

ميادهمحمود عبد الحميد قزموزنجارة األثاث والزخرفةحلب2121623

زهراءمحمود سعيد عالء الدين حبالعلميحلب21320057

هديلمديحة محمد بكري خياطة(خياطة المالبس)نسوية حلب21497

سهيلمرام جمال غبابعلميحلب21525322

سوسنمرام صالح حزيني حتهأدبيحلب2165377

ايمانمرام محمد النجار(خياطة المالبس)نسوية حلب217172

عاليهمرام محمد ماهر شيحهأدبيحلب2185340

ميساءمروة نجم الدين الحمود(خياطة المالبس)نسوية حماة219285

فاطمهمروه احمد الحميدأدبيحلب2207900

ميادهمريم محمد ربيع خرمنده(خياطة المالبس)نسوية حلب22133

وجيههمريم مصطفى اورفلي(خياطة المالبس)نسوية حلب222136

غديرمصطفى يحيى نقارأدبيحلب223182

رئيفهملك عمر فاضل(خياطة المالبس)نسوية حلب224115

حسناءمنار عبدالوهاب سرمينيأدبيحلب2257596

أمينهمنى محمد غزوان شيخ دبس(خياطة المالبس)نسوية حلب22676

فاطمهمولوده عارف مصطفىأدبيحلب2278435

سحرمياس عبد الهادي صلوحأدبيحلب22811460

انطوانيتميريم جوزيف رويقعلميحلب22927365

عروبةميس محمود قدور(خياطة المالبس)نسوية حلب230251
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فيحاءناديا محمدياسر كعدانعلميحلب23126265

ريمنايا انس بيسانعلميحلب23232648

ريمنايا جهاد وردعلميحلب23324877

دونيزنايا مصطفى نوعلميحلب23427270

امانينجاح محمود حمندوش(خياطة المالبس)نسوية حلب235139

عدلهنشوه منذر العليأدبيالرقة2363501

نجوىنغم عبد السالم حبيبعلميحلب23730639

منالنغم محمد رائد ويسأدبيحلب2385381

بتولنور غسان رقيه سخني(خياطة المالبس)نسوية حلب239174

بسمةنور مصطفى حاج صطوف(خياطة المالبس)نسوية حلب24020

منىنور الهدى عبدهللا خياطةأدبيحلب2417608

مروةنوره عمر حجار(خياطة المالبس)نسوية حلب242252

صفاءهاجر قاسم موالدي(خياطة المالبس)نسوية حلب24381

سوسنهاجر محمد الخراط(خياطة المالبس)نسوية حماة244861

ايمانهبة أيمن الجرجور(خياطة المالبس)نسوية حلب24582

هناديهبه يوسف خضري(خياطة المالبس)نسوية حلب246175

منالهبه هللا محمود التنجي(خياطة المالبس)نسوية حلب24721

نديمههدى حسن شحاده(خياطة المالبس)نسوية حلب248194

حسناءهديل ايمن بوشيعلميحلب24932165

اسماءهديل عصام حج عثمانعلميحلب25030216

منالهديل محمد بدر خطيب(خياطة المالبس)نسوية حلب25136

عهدهال مصطفى تميم سنجقدار(خياطة المالبس)نسوية حلب252116

عهدهمسه عبد المنعم ياسينعلميالكويت25320130289

مواناهنا عبدهللا ابوبكر البيكعلميحلب25426449

حياةهنادي محمد رياض ابو زالمأدبيحلب25511499

فيحاءهيا رامز شرف الدين(خياطة المالبس)نسوية حلب256117

ارشالوسهيرميك هراج تفنكجيانعلميحلب25727469

سميههيال محمد طاهر محفوظأدبيحلب2585495

ماجدهوداد محمد عرب سعيدعلميحلب25923472

فاطمهورده محمود فليس(حالقة وتجميل)نسوية حلب260311

هالهورود احمد شياحينزراعيةحلب2611096

خلودوصال احمد دوبا(خياطة المالبس)نسوية حلب262144

فاطمهوليد احمد شيخ دبسعلميحلب26314827

مجد الدينوليد موسى شيخيعلميحلب26419828

ردينهوهيبه جحدر عبدالرزاقأدبيحلب2658534

زبيدةياسمين عبدالخالق فراشأدبيحلب2667449

هدىيسرى محمد عالء دشقعلميحلب26724200

شذايمنى خيرهللا نفاخأدبيحلب26811757

لمىيمنى زكريا طرفيعلميحلب26926300

سمايمنى فواز سراج الدينأدبيحلب2705783

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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