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أسماء الناجحين في اإلمتحانات الرسمية

البكالوريا الفنية

احمد همام عليوان
عبد الهادي محمد نبال القاري

عمر سليم شهاب
كريم فوزي حسام الدين

17

لواء وليم عوده
ماهر خالد عبيدي

محمد جميل عبد الغني شومان
مصطفى محمد المصري

نزار احمد رضا
نيقوال جورج كامل 

هزار عادل دالل
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بالل احسان ططري
جمال نبيه الصايغ

حسن محمد كحلون
نورهان راشد يموت 
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اية خليل يموت 
الياس متري القدسي

بالل الشريف
بيتر ابي عاد

ريم عبد الرحمن النقاش
زينب بالل قرة علي

محمد علي احمد علم الدين
مروة كمال شهاب
ناديا سعيد حصرم

نبيلة عز الدين البرفت 
هند علي طوزة

الرسم المعماري
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التأهيلية الفنية التحضيرية     

حسين قدوح 
عبد ا¤ عمر المرقباوي 

رضا وحيد الغريب
أحمد سمير عيتاني 

غازي عبد الحفيظ المصري
علي محمد خير ابو الزلف

تاال مروان الطبش 
اوسكار رفيق جهاد شعبان

ايال عمار الموسوي
ايمن جمال الناغي

أحمد باسم معتوق
جاد يوسف البريدي

جنى نبيل هاشم
حسن علي دهيني

حسن ماجد حالوي
حسن محمد المقداد

حسين يوسف رضا
خضر بالل عمري

خليل عبدا¤ الغالي 
ريان احمد عطوي

ريان رجاء الخطيب
زينب عبد ا¤ حمود

عباس هشام ضحوي
عبد ا¤ عاصم برغوت
علي الرضا راني قميحه

علي محمد نصار
علي ملحم قعباز

علي نصور
عمر عبد الرازق عيتاني

عيسى حمزة عبود
الرا ملحم قعباز

لين محمد البعاصيري
ماجد محمود اليوسف

محمد بالل حمد
محمد ذوالفقار كمال

محمد سعيد ياسين
محمد سليمان حجير

محمد سويدان
محمد عبد العزيز خلف 

محمد علي صبرا
محمد فتوني

محمد قاسم حجار
محمد قاسم فصاعي

محمد ياسر ايوب
محمود توفيق عرابي

مختار هشام عبد ا¤
مصطفى زياد غالييني

هادي احمد زعيتر
هادي حسان الغول
هاشم هيثم ناصر

نور نعمة السيد 
ذو الفقار خليل هاشم 

جنان عباس عساف 
امين قدورة

آية احمد جزيني
آية علي الساحلي

تاال ربيع بيساني
تماضر قاسم ماجد

جاد عارف رمضان
جنات ايهاب حافظ

حسن قاسم ونسة
خديجة بالل طرباه

دانا حسين ضيا
دانيال سالم عولي

روان سمير خالد
روان مروان المغربي

ريما احمد ياسين
زينات علي المذبوح

سيمار حسين عبد ا¤
شادي بسام الحاج سليمان

ضحى غازي علوه
عبد اللطيف إبراهيم الجعفيل

عبد ا¤ اسامة قليالت
علي حسن حسين
علي حسين جواد
علي حسين رحال

علي سميح صعب
علي صالح

عمر احمد كلش
عيسى خالد برقجي

غنى عبد الرزاق عثمان
فيصل جهاد الرهاوي

قاسم بلحص
لؤلؤة علي امين

ليديا علي ابراهيم
محمد ابراهيم كرمه

محمد رامي غادر
محمد سامي عيسى
محمد كمال نحولي

محمود جمال الخطيب
محمود حمزة

مروى بسام مسالخي فرشوخ
مروى وليد القاضي

مصطفى ماهر جمال
مصطفى وفيق الصائغ

نانسي محمد خالد
نجوى اسماعيل

نزهة عبدا¤ القزحي
هاني محمد ذياب

والء نوري محمد الهيازعي

حال حسان نايفة 
نايف االسعد 

إلياس سيف الدين سعدو
أحمد عساف

أحمد محمود كنعان
آية وليد غرز الدين

تركي محمد زعيتر
جواد جفال
رباب خضرة

سهى أحمد عثمان
طارق زياد مشموشي

عبد الرحمن البني
على حمزة محمد الدامرجي

علي مراد
عليا جميل االسير

كردينيا فادي مجذوب
كريم زياد العياش

كريم طارق اليافي
الرا نهاد القرصيفي

محمد جهاد الموسوي
هادي حسين الظريف

هادي نصرا¤

محمد مهدي صايغ
ليلى حسام ابو زيد
إلهام بيار الدلباني

جواد مصطفى يونس
حسين خالد قاسم

حسين غازي مصطفى علي
خالد حسن صالح

ريان علي فقيه
طه حسن قبرصلي

عباس حسين مريش
علي حسن غصن

عمر محمود يونس
فاطمة ناصر رومية

فرح خير ا¤ الحج حسين
قمر عزام محمد

محمد حيدر باجوق
ملكة مصطفى زكاوي

مهند خالد ابو طعام
ميار عوض اليوسف

نور الهدى يحي االشقر
هشام عادل بو غنام

فنون فندقية - انتاجالمحاسبة و المعلوماتية

تربية بدنية
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التأهيلية الفنية التحضيرية     

التكميلية المهنية   

فاطمة السبليني 
أحالم ايمن بدر

جنى جاروش
دانا المحمد

دلع وسيم السيد
رنا وليد قاسم

زهراء بلحص
سابين غياث العرب

سالي مالك البقيلي
غدير حسين عباس

فاطمة الحكيم
فيفيان محمد دعكور

مايا محسن زعرور
مريم علي احمد

نور جورج غريب
يارا دياب

علي حسين ابراهيم أحمد عبد الرازق
آدم علي الساحلي

آية جالل الديك
بتول علي فوعاني
جنى خضر بو عليا

جنى خليل سيد
خالد غسان إسماعيل
دياب عبد الرزاق العلي

دينا زياد غالييني
رامي وسيم سيف الدين

ربيع خالد الحموي
زهراء حسن ضاهر 

زينب محمد المصري
سارة هشام خيال
سمير جواد غصن 

فاتن فهيم فرح
فرح غيدا البدوي

فريدة عبد الوهاب قزاز
كارين طالل آشي

لما عمر عاكوم
ليا عماد حيدر

محمد نور حسني المحمد مطر
منى نبيه عواضة

مهدي احمد زيتون
نور الهدى ابراهيم شاتيال

نور عفيف سالمه

فنون االعالن - التجميل الداخلي تربية حضانية

تمارا طالل دبيبو
زينب محمد عليان

ضحى محمد آمنة
قمر عبد الرحمن عبيد

منيرة محمد البني
نور عبد الرحمن عبيد

نورا نزار رسالن
يارا نزار رسالن

أحمد حسين بوالد
أحمد خلبل علوان

أحمد عبد المنعم كمون
أسامة فادي الحاج حسن

آدم أحمد المحمود
خالد جمال عبد ا¤

سيف الدين حسين الخال
عبد ا¤ خالد خويلد

محمد احمد عبد ا¤
محمد خالد الحسين

محمد خالد السيد
محمود عبدالرحمن البري

موسى محمد صبيحي
هشام احمد خشفة

علي عماد خليل
فاطمة بالل الديك

مساعد ممرضكهربائي ابنية و كهربائي ماكيناترعاية الطفل

رسم معماري

احمد فواز
طارق رضوان عقيل

علي فايز سلوم

الكترونيك
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التكميلية المهنية   

محمد مهدي صايغ
ليلى حسام ابو زيد
إلهام بيار الدلباني

جواد مصطفى يونس
حسين خالد قاسم

حسين غازي مصطفى علي
خالد حسن صالح

ريان علي فقيه
طه حسن قبرصلي

عباس حسين مريش
علي حسن غصن

عمر محمود يونس
فاطمة ناصر رومية

فرح خير ا¤ الحج حسين
قمر عزام محمد

محمد حيدر باجوق
ملكة مصطفى زكاوي

مهند خالد ابو طعام
ميار عوض اليوسف

نور الهدى يحي االشقر
هشام عادل بو غنام

آية ابراهيم فخر الدين 
اندريا رومانوس دحدح

اورسال مروان سبع الليل
إحسان احمد ماجد

إيهاب جهاد عبد الهادي
إيهاب صالح عبده فرحات

أحمد حسام ارزوني
أحمد ياسين ياسين

أشرقت حسن بيضون
أمين شبلي اÅعور 

براءة سمير الصيداوي
براءة مفلح المحمد

بالل خليل النداوي
جميل عبد الحفيظ الحصري

جواد الهاشم
حسن عماد عوض
حسين علي شبلي

حورية قاسم عتر
خضر عطوي

خولة بحسون
دانيال سليمان

دانيال عمر منصور
روني عفيف صالح

ريان رعد شبلي
سارة علي شيبوب

سوسح حسن ايوب
علي يوسف برجاوي

عمر شاهر البدوي
فاروق بالل الديك

فاطمة الزهراء سلمان
كريم أحمد فران
كريم أحمد فران

ماريا احمد ناصر الدين
مايا حسن نادر

محمد حسان مقدم
محمد حسين بريطع

محمد زياد بيضون
محمد عالء محمد عامر منال

محمد مصطفى عبدو سلوم
محمود عبد العزيز خلف

مصطفى توفيق رحال
نشروان شوقي المصول

هادي مصطفى فياض
هاني سمير ياسين

وسام أحمد المصري

تسنيم كسار 
إبراهيم سمير السروجي

إبراهيم يوسف إسماعيل
أحمد عدنان الزغل

آية محمد طراف
آية مصطفى الشامي

جاد احمد حمود
جبريل محمد سعيد طيبا

جسيكا عبد الرحمن كرنيب
جعفر عمر زين

جمانه راني قدوحه
جيوفانا جورج ابو مرعي

حسانة نور الجمل
حسن حمزة

حسن محمد اسماعيل
حسن مصطفى الحسن

حسين برجي
حسين شفيق جوهر

حسين علي منذر
خالد محمد محمد

ريان جمال اللبان
ريم ابراهيم عياد

سومر خضر فياض
شرف الدين نعمان عبد الوهاب

طارق رشيد سيوف
طارق زياد قبطان

عباس عصام احمد
عبد القادر خالد سليم

عبدا¤ يامن جعفر
علي حسين مشيك

عماد خالد الديك
عمر كفاح المغربي

عيسى زكريا الشامي
غدير حكيم

غسان وسام حيدر
فريد حسين عبدو

كريم سمير االيوبي
الرا محمد سعيدون

ليا بسام سوبرة
مازن سمير ناصر الدين

مايا خليل دياب
محمد احمد مراد اللوزي

محمد الهادي غندورة
محمد خالد الخليلي
محمد خالد خشفة

طاهمحاسب مساعد

محمد محمود 
مسلماني

محمد مصطفى 
الدرزي

محمود عبدا¤ 
النوام

مصطفى محمد 
الحسن

مهدي احمد خشاب
ميرا طالل االسعد

نور عمر عيتاني
هنا محمد فرج

هيثم علي عساف
وائل  حمزة اÅيوبي

وصال فادي رجب
يحيى خالد الحسن



تمارا طالل دبيبو
زينب محمد عليان

ضحى محمد آمنة
قمر عبد الرحمن عبيد

منيرة محمد البني
نور عبد الرحمن عبيد

نورا نزار رسالن
يارا نزار رسالن

أحمد حسين بوالد
أحمد خلبل علوان

أحمد عبد المنعم كمون
أسامة فادي الحاج حسن

آدم أحمد المحمود
خالد جمال عبد ا¤

سيف الدين حسين الخال
عبد ا¤ خالد خويلد

محمد احمد عبد ا¤
محمد خالد الحسين

محمد خالد السيد
محمود عبدالرحمن البري

موسى محمد صبيحي
هشام احمد خشفة

علي عماد خليل
فاطمة بالل الديك
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دورات تدريبية  

مازن توفيق سليت 
أيمن رمضان محمد

آدم فادي الزين
آالء حسن السيد

آمال احمد ابو العائلة
آية فيدال حليحل

باسم جمال شميسم
جاد عبد اللطيف جابر
جعفر يحيى طوغلي

جنى محمد حسين الحاج
جواد أمين العمر

جودي رياض درباس
حسن شهاب

حسن فريد عبده
خالد بالل نعوشي

دانيال حيدر
زكريا محمود اÅحمد نشار

زياد خالد كمون
سارة حسين همدر

سارة عزمي مالح
سمير أحمد المصري

سيرين محمد أشرف الحميصي
صالح فادي الزعبي

عبد القادر منير عيد
عبد الملك محمد طيبا

عالء خالد كمون
علي حسن رشيدي

علي سليمان العلي
علي ماهر هوشر

عمر أحمد كبارة
عمر عبد الساتر عيش
عمر محمود حجازي

غدير وسام شحيطة
فادي أحمد جمعة

فرح عزام محمد
فيصل شوقي المصول

كريم أسامة مواس
لمى فرج حيدر

مأمون محمد درباس
محمد خالد البعريني

مريم خليل النداوي
مصطفى احمد ابو جاج

مصطفى عبد ا¤ خضر
موسى مصطفى الحسين

مؤمن توفيق كبارة
نسرين ماهر فحل

نغم أحمد الحاج أحمد
نور الدين انور معتوق

نور المقداد
نور الهدى إبراهيم خميس

هادي سليم نور الدين
هدى يوسف ملص

آدم بالل جمال الدين
جاد هيثم الكبش

رواد رؤوف االعور
سعيد محمود حطب

سيرين فادي منصور
محمود وليد الصعيدي

مريم أحمد محمد
نيجرفان محمود فتاح أحمد

مساعد مستكتب

مساعد طاه

أياد نبعة
هادي الخطيب
حمزة المحمد

ديب المحمد
رودي غيضا

محمود وليد الصعيدي

هيثم توفيق العثمان
وحيد محمد الحسن

وسيم وسام خشفة
وسيم يحيى عبدا¤

ياسمين عادل إبراهيم
يحيى حسن حسان

مساعد كهربائي


