





نتائج
مسابقة
كلية
إلفنون
إلجميلة-
 ي
 
ين-
إالختبار
إلثان جامعة
تشر


إلجمهورية
إلعربية
إلسورية



وإلبحث
إلعلمي 
وزإرة
إلتعليم
إلعالي


ينوع
إلشهادةمصدر
إلشهادةرقم
إالكتتابتسلسل
 
إلعالمة
إلمستحقةإسم
إالمإالسم
إلثالن

61فاطمهإرسإء
حسن
سبيعي(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية153

61مريمإرسإء
عبد
إلنارص
فرإن(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية2125

83فدإءإرسإء
يوسف
إنجرو(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية355

72رغدإءإسماء
موفق
عبسيعلميإلالذقية415889

62معتبرإليسار
عثمان
حمودعلميطرطوس510533

87بلسمؤنانا
سامر
يوسفعلميطرطوس68635

يإلالذقية76539 
إلملكأدنر 
سمبر 78نجاحألير 

77ندىآالء
إحمد
شما(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية856


فهد(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس94 92ندىآيه
حسير 

77رجاءآيه
نور
إلدين
إلحطاب(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية104

78ضىحبتول
حسان
شوشان(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس115


دمحم
صبىحي(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية12129 61إفتخاربتول
مصطف 


علوعلميإلالذقية1323155 57ثناءبتول
يحير


نضال
خليلعلميطرطوس146543 67ثناءبشر

58إيمانتاله
سعيد
سيدهعلميإلالذقية1516076

يإلالذقية165068 
دمحم
ندإفأدنر 86ليىلتمارص 

94ميساءجعفر
بسام
ميهوبعلميحمص1716083

يدمشق1811893 65إملجودي
شادي
رزوقأدنر

75فاطمهجودي
هيثم
علوعلميإلالذقية1915925

هجودي
يارس
خاتون(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية2020 61إمبر

65هالهجوى
عبد
إلكريم
إلحبيبعلميإلالذقية2116443

61وفاءحال
إبرإهيم
حسير (خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس22131

61صفيهحال
إيهاب
إلخدإمعلميطرطوس239230


ديب(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس2482 ي
 
67إحالمحال
هان

67نشينحياة
إحمد
إبو
شنب(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية2564

58هيفاءديانا
شعيب
عىلي(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس2644

62دولتدينا
محسن
رحمونعلميإلالذقية2721493

يإلالذقية281856 
دمحم
دإليأدنر 81عببررإمي

57رجاءرغد
حسان
إبو
عيس(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية29136

82هندرغد
حسن
ثلوج(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية30137


دوإي(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية3128 70عايدهرند
عىلي

56جاندركرند
مازن
دوإيعلميإلالذقية3221302

71هناءرند
هاشم
دمحمعلميإلالذقية3321303

59عببررند
يارس
عيسعلميإلالذقية3416477

90نبالرهف
ميشال
طنوسعلميطرطوس359864

3 من 1صفحة 
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إالكتتابتسلسل
 
إلعالمة
إلمستحقةإسم
إالمإالسم
إلثالن

61سناءروإن
ربيع
شحود(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس36170

ي(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية3730 56محاسنروال
نديم
إلعىحر

92فاتنرؤى
دمحم
هاللعلميإلالذقية3815938

يإلالذقية399554 يأدنر 58منارريتا
حسن
حلير

77نجاةريما
دمحم
يارس
عىليعلميحماة4020753

هريما
وسام
عجيبعلميإلالذقية4120823 72إمبر

يعلميإلالذقية4222249
 
83إلهامريناد
رهيف
إلكورإن

82بنانزين
إلعابدين
نضال
خليلعلميطرطوس435668

75هناءزينب
منذر
سليمانعلميطرطوس448994

يطرطوس451619 84رجاءسارة
محمود
إحمدأدنر

82وعدساره
إحمد
فلحه(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية4669


إحمد
عثمان(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس4788 72إنتصارسالي


فايز
حسونعلميإلالذقية4821315 66فاطمهسالي


محمود
إلشنتهعلميطرطوس4910214 57دإليهسالي

73أدىساندريال
دمحم
عباس(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس5089

86رونهساندي
رإئد
عبودعلميإلالذقية5120832

62طهرإنساندي
صالح
ديوب(خياطة
إلمالبس)نسوية
حماة52554

71سمرساندي
نديم
محمود(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس5320


دمحم
غازي
إلعىلي(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس54112 62فاطمةسىحر

يإلالذقية55482 
جمال
محمودأدنر هسمبر 76منبر

يإلرقة562942 
إلحاج
عبوأدنر 54غاليهسميه
تيسبر

58منالسناء
عمر
مالح(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس5724

63عائشهسندس
زياد
حسير (خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس5890

62يمنهسيدرإ
عمار
عبود(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية59144

63زينبسيدرإ
مالك
بارودعلميطرطوس6011971

66رحابشام
فرإس
إلعاصيعلميإلالذقية6116520

يإلالذقية626225 61مانيهشمس
عصام
عىليأدنر

86فاديهصفا
دمحم
عيد
قصبر(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية6372

83رناصفاء
نهاد
شدود(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس6426

إ(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس6592 77إنجودعائشه
عمر
حجبر


دمحم
دوإي(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية6634 77سميعهعببر

89عوإطفعشتار
رمضان
ديبعلميطرطوس6714221


يارس
حسنعلميإلالذقية6810910 67نشينعىلي

82وفاءغرإم
إحمد
بلبل(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس6993

77ندىغزل
وضاح
ديبعلميإلالذقية7022363

3 من 2صفحة 
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يإلالذقية712382 
عزوزأدنر 76نىهغيث
عىلي

يإلالذقية721228 
درباسأدنر 69ديمافارس
تيسبر


عبد(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية7376 57وفاءفاطمه
زكي

57ميساءفرح
قيس
شبله(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية7437


قطان(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية7538 69إنوإرفرح
دمحم
خبر

77عوإطففينوس
رمضان
ديب(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس76174

يطرطوس771626 
وعرأدنر 68رإمياكارن
سامي


إلكرتىلي(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس7830 
منبر
67رناكريستير 


سهيل
عاصي(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية79149 66هناديلجير 

يإلالذقية807753 
دمحم
جمال
دعبولأدنر 56كنانهلجير 


عماد
دمحمعلميإلالذقية8116545 ي 76هياملوجر

68وفاءمرإم
إحمد
بلبل(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس8295

78سىهمريم
حسن
عبودعلميإلالذقية8316635

78إحالممريم
صقر
نجلهعلميطرطوس849459

همريم
دمحم
عبيدهصيانة
إألجهزة
إلطبيةإلالذقية852465 67يسبر


دمحمإسامة
زوزو(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية86203 83ديمامصطف 

89تغريدمنيف
سابت
عىليعلميحمص8718220

يإلالذقية887987 
حمدوأدنر 55سمرمها
عىلي

77وفيقهميس
رإمز
إلحج(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية8916

57ميسونندى
فرإس
شيحه(خياطة
إلمالبس)نسوية
طرطوس9097

58رفيقهنغم
عادل
إلسليمان(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية9143

57ربانقوال
حنا
حمويعلميإلالذقية9215012

78فاديهنوإر
يوسف
جمعهعلميإلالذقية9314140

90ردينهنور
دمحم
إسكيف(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية9444

88رجاء
صالحنور
موىس
صالحعلميطرطوس9511366

يإلالذقية964339 92فاتنهاشم
نبيل
عجانأدنر


باكبر(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية9784 58مي هبه
إمير 

67فاتنهبه
دمحم
خضور(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية9848

87ندإءهديل
جمال
شبيب(خياطة
إلمالبس)نسوية
إلالذقية9949

يعلميحماة10020784
83سىهوفاء
إحمد
محيميد
إلبي 

62ياسمير يوسف
دمحم
خض نجارة
إألثاث
وإلزخرفةطرطوس1011590

إلدكتور
بسام
ؤبرإهيم


وإلبحث
إلعلمي وزير
إلتعليم
إلعالي

3 من 3صفحة 


