
 
 

    

 

 

 أسماء المقبولين في كلية التصميم و الفنون التطبيقية 

 

 أسماء المقبولين حملة الشهادة الثانوية السورية : 

 

 GPA اسم الطالب المقبولي    االختصاص/ الكلية  م

 82.32 رفعت حكمات المحمود  الفنون التطبيقية كلية التصميم و  1

 80.48 غرام  خلدون  ابوفاعور كلية التصميم و الفنون التطبيقية  2

 79.88 حسن  عبد الرحيم  المقداد  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  3

 79.7 ألىم أنس الطحان  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  4

 78.33 ايناس  محمد نبيل  دركشل   الفنون التطبيقية كلية التصميم و  5

 76.67 ابراهيم غسان الجاحد كلية التصميم و الفنون التطبيقية  6

 73.87 رغد محمد خليل الحمد  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  7

 73.41 محمد أحمد الزعب    كلية التصميم و الفنون التطبيقية  8

 73.22 محمد عماد الجاموس  الفنون التطبيقية كلية التصميم و  9

 73.11 لجي    محمد وليد نابلس   كلية التصميم و الفنون التطبيقية  10

ع  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  11  70.46 عبد هللا  محمد الشر

 69.75 هيا دياب الحالق  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  12

 67.79 سدرة محمد فتح  حلل   الفنون التطبيقية كلية التصميم و  13

 67.5 رزان  غالب  السعدي  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  14

 67.25 عبد الكريم أكرم حامد  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  15

 67.08 ذكاء أحمد عثمان كلية التصميم و الفنون التطبيقية  16

 66.7 نوران نشوان اللحام  التطبيقية كلية التصميم و الفنون  17

 66.5 أبتسام بسام  الحمودة  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  18

 65.58 عبد هللا عصام بيضة  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  19

 64.58 دانيه عبد الستار قره جول   كلية التصميم و الفنون التطبيقية  20

 64.37 نيفي    عمر  عاص   التطبيقية كلية التصميم و الفنون  21

 64.33 لوليا احمد الحموي  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  22

 64.24 سمر رفيق الخطيب  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  23

 64.12 نجاه محمد الفرحان  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  24

 64 عزام البجاري لي    كلية التصميم و الفنون التطبيقية  25

 63.95 بالل حسام الدين شيخ عبد الرحمن كلية التصميم و الفنون التطبيقية  26
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 63.16 دعاء حسام داود  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  27

 62.62 مجد صفوان نيال  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  28

 62.33 اسماعيل محبوب الحارة وائل  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  29

 61.83 ماجد حسي   الجاسم  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  30

 61.54 راما خالد الحفار كلية التصميم و الفنون التطبيقية  31

 61.16 دينا امي   الصحناوي  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  32

 60.45 ابو فخر خزامة سالم  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  33

 60.04 محمد جميل عبد الجواد  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  34

 خري    ج معهد  سح  حبيب عرنوس  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  35

 خري    ج معهد  كادي معت   الطباع  كلية التصميم و الفنون التطبيقية  36

 

 

 

السورية :أسماء المقبولين حملة الشهادة الثانوية غير   

 

 بلد الشهادة  اسم الطالب المتقدم االختصاص / الكلية  

 سوري غت  مقيم  مرسال محمد أبو نقطة  كلية التصميم والفنون التطبيقية 

 سوري غت  مقيم  امامة وائل الجاموس كلية التصميم والفنون التطبيقية 

 سوري غت  مقيم  مجدولي   سامر سعيد كلية التصميم و الفنون التطبيقية   

 

 


