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النتيجةالعالمة المستحقةمصدر الشهادةرقم االكتتابنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث

ناجح60دمشق6661نجارة األثاث والزخرفةرحاباحمد هيسم ابو شام1

ناجح74دمشق20200علميغادهاسامه احمد حجازي2

ناجح55ريف دمشق323(خياطة المالبس)نسوية فاتنارساء ابراهيم زيتون3

ي الحكيم4 يروضهارساء زياد الخضر ناجح68دمشق12003أدب 

ناجح58دمشق41648علميسعاداسماء محمد المال5

يحناناسماعيل محمد أحمد6 ناجح82حمص1162أدب 

ناجح68دمشق21469علميمنرالمهتدي علي العباس7

يحسنيهالهام عيىس الصالح8 ناجح60ريف دمشق14500أدب 

ي9
يهيفاءالهام محمد مسلم طيلوبر ناجح83دمشق12602أدب 

ر10 ناجح69السويداء185(خياطة المالبس)نسوية نازكاليسا عباس ابوشاهي 

ي موىس القبالن11
ينهادامابر ناجح82دمشق10471أدب 

ي12
ناجح57دمشق40964علميبتولامل ممدوح بوارىس 

ناجح81السويداء212(خياطة المالبس)نسوية لطفيهامل وليد حمايل13

ناجح56دمشق6852صيانة األجهزة الطبيةنجوىامي  غسان السبع14

ناجح95ريف دمشق33381علميجهانانجيال حسان السهوي15

ي16
ةانس محمدحسان الداالب  ناجح88دمشق26917علميأمي 

ي17
يمفيدهايات احمد السويدابر ناجح57درعا2946أدب 

ناجح95دمشق32090علميتغريداياد معن ديوب18

راسب47السويداء213(خياطة المالبس)نسوية فريالايليسار خلدون ابوالفضل19

ناجح83دمشق42730علميبارعهايه ايمن الكردي20

يفطومةايهم عبدالكريم سايس21 ناجح62دمشق1930أدب 

ي الحنكات22
يمريمايهم هابر ناجح83دمشق298أدب 

يعائدهإلهام عبدالرزاق الطباع23 ناجح63ريف دمشق5874أدب 

يميساءأروى برهان مثقال24 ناجح92دمشق12001أدب 

ناجح57السويداء256(خياطة المالبس)نسوية سماحأري    ج ضياء ابو لطيف25

ناجح57السويداء71(خياطة المالبس)نسوية دعدأليسا بسام زهر الدين26

ر احمد الدقاق27 ناجح61دمشق48003علميميادهألي 

يفاطمةأمينة عبد الواسع حيدري28 ناجح67القنيطرة2672أدب 

ر عماد الدين عيىس29 يهالتآفي  ناجح93الحسكة5176أدب 

ناجح87دمشق40905علميفوزيهآالء إسماعيل حبش30

ناجح86ريف دمشق185(خياطة المالبس)نسوية فتحيهآالء عماد فارس31

ناجح57دمشق195(خياطة المالبس)نسوية مروه الحبشآالء قويدر السكوري32

ناجح57دمشق300(خياطة المالبس)نسوية فريزهآالء مصطفر الجزائري الخليفاوي33

ناجح61دمشق139(خياطة المالبس)نسوية رناآية محمد فواز نعمو34

ناجح56القنيطرة115(خياطة المالبس)نسوية داللآيه احمد مقبل35

ناجح81دمشق7402(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة فاديهآيه خالد زبيده36

ناجح76السويداء73(خياطة المالبس)نسوية ليلآيه سجيع الخطيب ابوفخر37

ناجح62السويداء7503علمياحالمآيه مروان مطر38

فتآيه مسلم الموصلي39 ناجح56ريف دمشق380(خياطة المالبس)نسوية مي 

ناجح69دمشق6595نجارة األثاث والزخرفةهيامباسل هشام قدور عالوي40

ناجح63دمشق48407علميبسمانبتول حلمي درمش41

ناجح93ريف دمشق23253علميغادهبراء بيان علوم42

ناجح83دمشق48484علميهالبراءة مروان جوبان43

يريمبشار نور الدين معروف44 ناجح59السويداء216أدب 

ي45
ى صفوح شفوبر ناجح56دمشق48604علميمنربش 

ى محمد بشي  ضبعان46 ناجح88دمشق8(خياطة المالبس)نسوية مخلصهبش 

ى يوسف زيدان47 ناجح76ريف دمشق343(خياطة المالبس)نسوية نهادبش 

يحوريهبشي  طارق السيدأحمد48 ناجح68دمشق6267أدب 

ي49
يسهنيتبلقيس أيش الجرمابر ناجح62السويداء1853أدب 

ناجح88حماة27999علمينداءبيسان محمد سلهب50

يغصونتسنيم احمد العداي الخليل51 ناجح61دير الزور2005أدب 

ناجح73دمشق206(خياطة المالبس)نسوية ابتسامتسنيم أحمد كريمه52

يعزيزهتسنيم بالل البديوي53 ناجح63ريف دمشق6778أدب 

ناجح57السويداء162(خياطة المالبس)نسوية صفيهتسنيم عدنان مطاوع54

ناجح64السويداء75(خياطة المالبس)نسوية ليناتيما أنس الصالح55

ناجح58السويداء192(خياطة المالبس)نسوية سهامتيما صالح  أبو لطيف56

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
جامعة دمشق- االختبار الثاث
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ي57
 
ي عبدالباق

 
ناجح79السويداء6029علميليناجنان عبدالباق

رجودي اياد تميمي58 ناجح57دمشق40078علميتولي 

ناجح88حماة28596علميماجدهجودي تميم المشنوق59

يسالفهجودي زهي  العثمان60 ناجح95ريف دمشق2393أدب 

ناجح57دمشق10(خياطة المالبس)نسوية سناءجودي عمر الشعال61

و62 يتماراجودي نهاد شخاشي  ناجح93دمشق10039أدب 

يلينداجورجينا عيىس بشاره63 ناجح63دمشق10395أدب 

ناجح63حمص18672علميرولهجوليانا فهد عطاهللا64

ناجح68دمشق41874علميريتاجويل عيىس الموىس65

ناجح75دمشق42083علميجميلهجيدا جورج غنطوس66

يعناياتحسناء نبيل ضوا67 ناجح78حماة13009أدب 

ي68  محمود عرب 
ر يمنالحسي  ناجح70السويداء151أدب 

ناجح59دمشق40080علميهناءحال امي  العقاد69

ر العاقل70 ناجح93السويداء106(خياطة المالبس)نسوية هندهحال حسي 

ناجح58السويداء142(خياطة المالبس)نسوية أنعامحال سلمان أبوزين الدين71

ناجح69القنيطرة12502علميفاطمهحال محمد صادر72

ناجح84ريف دمشق25761علميشذاحال محمد قصي شيخو73

ي74 ناجح59دمشق5909اللحام وتشكيل المعادنخلودخالد موفق الي 

ناجح82دمشق49046علميامنهخانم رياض امتو المضي75

ناجح80دمشق26495علميحسنخضر محمد شعبان76

يسلوىدانا خالد نجم77 ناجح56ريف دمشق2710أدب 

ناجح73دمشق303(خياطة المالبس)نسوية خديجهدانا مازن شحادة78

ناجح58السويداء128(خياطة المالبس)نسوية عبي دانه باسم ذيب79

ناجح56ريف دمشق62(خياطة المالبس)نسوية ابتسامدانيا عدنان الكوكو80

يسوسندانيه مازن السمان الصباغ81 ناجح86دمشق10216أدب 

ي82
ناجح89دمشق48634علميهبهدانيه محمد نوار دومابر

ناجح55ريف دمشق434(خياطة المالبس)نسوية منادعاء اكرم حمود83

ناجح82دمشق213(خياطة المالبس)نسوية املدعاء محمود عكاش84

ناجح73دمشق47129علميغاليهدالل محمد ماجد رمضان85

ناجح85دمشق46050علميرنادلع محمد مازن جلنبو86

ياملديانا عصام المغوش87 ناجح59السويداء2294أدب 

يرباديانا وجدي دارب نض88 ناجح83السويداء1541أدب 

يديمه ضياء الدين عيطه89
ناجح72دمشق305(خياطة المالبس)نسوية تهابر

ناجح59السويداء216(خياطة المالبس)نسوية فادياراما ايمن بركه90

ناجح57دمشق46056علميخلودراما محمد غسان الصباغ91

ناجح63دمشق215(خياطة المالبس)نسوية فتونراما هيثم عبد الحليم92

ناجح60دمشق46058علميسحرراما وليد بعيون93

ي94
يهاديهرباب جميل الدمنر ناجح58ريف دمشق12202أدب 

يهندربانا رفيق نضهللا95 ناجح84ريف دمشق7226أدب 

ناجح91ريف دمشق24639علمياسماءرب  محمد هشام جمال الدين96

ناجح83السويداء1125نجارة األثاث والزخرفةنهيدهربيع اكرم نضالدين97

ناجح64ريف دمشق436(خياطة المالبس)نسوية امنهرتاج سامر رسحان98

ناجح84ريف دمشق398(خياطة المالبس)نسوية ميادهرجاء يوسف قاسم99

ناجح58دمشق55(خياطة المالبس)نسوية ايمانرحاب يوسف سليلو100

يمهارسول يوسف أواري101 ناجح94ريف دمشق207أدب 

يريما الرفاعيرشا احمد آغا102 ناجح56دمشق17766أدب 

ر جمول103 يهناءرشا معي  ناجح61السويداء1716أدب 

ناجح82السويداء6(خياطة المالبس)نسوية نجاحرعد غسان كرامه104

ناجح55ريف دمشق12(خياطة المالبس)نسوية هدىرغد اسامه التاره105

ناجح58حمص18574علميانيسةرغد الياس عربش106

ناجح72دمشق219(خياطة المالبس)نسوية نديرهرغد ايمن القوتلي107

ناجح59دمشق309(خياطة المالبس)نسوية ايمانرغد خالد حوا108

ناجح57السويداء98(خياطة المالبس)نسوية سوسنرغد رمزي عدوان109

ناجح82رغد شاكر العيسمي110

ي111
يعبي رغد محمد عمار الجليالب  ناجح72دمشق13369أدب 

يايمانرفاه محمد عدنان الحاج حسن112 ناجح65دمشق10188أدب 

5/2



الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

يتسلسل
 
النتيجةالعالمة المستحقةمصدر الشهادةرقم االكتتابنوع الشهادةاسم األماالسم الثالث

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
جامعة دمشق- االختبار الثاث

ناجح63دمشق7451(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة رندهرفاه محمد نوار الحمال113

ناجح58السويداء6052علميمهارنا رمزات سخيه114

ر ابوسعده115 ناجح82السويداء5756علميميسونرنا معي 

ناجح61السويداء6053علميميرنيم زياد ابوطافش116

ناجح67ريف دمشق36458علميداللرنيم علي ايوب117

ي118 ي فير
يرنيم محمد لطفر

ناجح56دمشق19(خياطة المالبس)نسوية أمابر

ناجح55دمشق114(خياطة المالبس)نسوية امنهرهام احمد عبدهللا119

ناجح82السويداء78(خياطة المالبس)نسوية شمخهرهف ابراهيم الحكيم120

ي121 ناجح57دمشق45106علميميسونرهف ماهر األيوب 

يزكيهرهف محمد العاسمي122 ناجح56درعا2754أدب 

ينسيبةرهف هيثم علي123 ناجح63دمشق17311أدب 

ناجح87السويداء218(خياطة المالبس)نسوية عفافرهف يحن  نض124

ناجح72السويداء219(خياطة المالبس)نسوية سهامروعه فار س حديفه125

ناجح56السويداء164(خياطة المالبس)نسوية باسمهروعه مفيد فيصل126

ةروال احمد الدن127 ناجح57دمشق47366علميبهي 

ناجح68دمشق41277علميفاديارؤى احمد خي  السعدي128

ي احميد129 ناجح62دير الزور7569علميرنارؤى احمدابوالعال الحاج 

غلي130 ناجح92دمشق47146علميعبي رؤى جهاد الي 

ي131
ناجح86دمشق146(خياطة المالبس)نسوية ميادةرؤى نبيل شيخابر

ناجح93دمشق40868علميحنانريتا بسام حسن132

ي133 يكريمهريدان مزيد الحلن  ناجح84السويداء694أدب 

ناجح59ريف دمشق416(خياطة المالبس)نسوية خولهريم احمد خالد134

ناجح93حمص18281علميكفاحريم بسام الضاهر135

ناجح77دمشق21(خياطة المالبس)نسوية نوالريم بشار عوده136

ي137
ر الكنابر يحياةريما حسي  ناجح59الالذقية5988أدب 

ناجح57دمشق868(خياطة المالبس)نسوية فاطمةريمة محمد موىس138

يميادهريناد هشام المضي139 ناجح76دمشق12424أدب 

ناجح90السويداء7تجارةسمرزيد اسامه ابو منصور140

ي141
ينعمتزيد حسن البنر ناجح70السويداء44أدب 

يزمردزينه غسان ابو عسلي142 ناجح93السويداء2020أدب 

ي143
يمفيدهساجده احمد السويدابر ناجح56درعا2960أدب 

ناجح62السويداء81(خياطة المالبس)نسوية ورد الشامساره اسامه هنيدي144

يعهدساره أيمن مراد145 ناجح58ريف دمشق2943أدب 

ي146
ناجح61حمص22905علمياسمهانساره سالم خشيفر

ناجح90ريف دمشق23489علميهناءساره سامر مراش147

يمنرساره عمار حبيب148 ناجح94دمشق12887أدب 

ناجح60السويداء7112علميناديهساره فؤاد نعيم149

بك150 ناجح94دمشق44769علميمنرساره محمد حسام الدين خي 

ناجح80دمشق40219علميهبهساره محمد عصام شمس الدين151

يرناساره محمد غسان خادم الجامع152 ناجح63دمشق14241أدب 

ي الحاج باره153
ناجح58دمشق41730علميربابساره هابر

ناجح60ريف دمشق23490علميلطيفهسالي سليمان كبول154

ناجح93دمشق41731علميفالداسالي فراس األسعد155

ناجح95دمشق40929علميمهاسالي وسيم الطباع156

ناسامر فادي السعد157 ناجح82حمص10986علميمي 

ناجح73دمشق46084علميكندهسامه محمدهشام الشيخه158

ي159 ناجح65ريف دمشق22287علميفايزهسبأ عبد اللطيف شلن 

ناجح56دمشق270(خياطة المالبس)نسوية نهالسدره أحمد زياد تاجا160

يلينهسدره محمد حموي161 ناجح56دمشق10388أدب 

يماجدهرساج قاسم شديد162 ناجح93ريف دمشق2406أدب 

يفهسعد هللا اكسم طالع163 ناجح68دمشق30035علميرس 

ناجح57السويداء8تجارةهدىسعيد عبدهللا منذر164

ناجح58السويداء82(خياطة المالبس)نسوية سىهسالف نزار علبه165

ي166 ناجح68دمشق26(خياطة المالبس)نسوية سمرسمار محمود العلن 

ناجح55ريف دمشق112(خياطة المالبس)نسوية سهيلهسمر ابراهيم اليوسف167

ناجح82دمشق27040علميسهي سميح صبحي رسالن168
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ي169 ه محمد قرب  ناجح88دمشق84(خياطة المالبس)نسوية فادياسمي 

يربيعهسهر محمد القصي 170 ناجح63درعا3281أدب 

ناجح94السويداء1106نجارة األثاث والزخرفةرضيهسهل رضر الحناوي171

ناجح83دمشق892(خياطة المالبس)نسوية زينبسيدرة المنتىه عبد الرحمن الحبال172

ين أنور رزق173 يأملسي  ناجح58السويداء1554أدب 

ناجح53السويداء781التدفئة والتمديداترائدهسيف سامر ابو غانم174

يسوسنسيلفانا انطوان بغدادي175 ناجح94دمشق10389أدب 

ناجح78دمشق40131علميوفاءشام اياد الحوش176

ناجح59ريف دمشق24362علميكوثرشام سمي  الخطيب177

ر دايه178 ناجح87دمشق43562علميسوهاشام ياسي 

ناجح83حماة28089علميعبي شذى باسل مريدن179

وق نزيه صالحه180 ناجح92السويداء5617علميعبي رس 

ناجح56ريف دمشق33619علميلينةشهد نقوال ظماط181

ار عالمه182 ر ناجح93السويداء83(خياطة المالبس)نسوية عبي شهد ني 

از عماد الدين الحسن183 يغادهشي  ناجح62دير الزور3181أدب 

ر184 ر حسي  ين حسي  ناجح80دمشق47386علميجاهدهشي 

ناجح92السويداء1122نجارة األثاث والزخرفةسلوىصالح احمد صعب185

ناجح82دمشق97(خياطة المالبس)نسوية ايمانصفا رضوان الكردي186

رصفا نزار شكو187 ناجح92ريف دمشق382(خياطة المالبس)نسوية ياسمي 

ناجح82السويداء2(خياطة المالبس)نسوية اسامهضامن شكيب االسعد188

ر الجعيي 189 ينهادضح حسي  ناجح58ريف دمشق2409أدب 

ينورعبد العزيز حسام الدين شيخ عبد الرحمن190 ناجح57دمشق6128أدب 

يعتابعبد العزيز محمد خالد المشلب191 ناجح59حمص1199أدب 

هعبد هللا جالء الدرع192 ناجح57ريف دمشق19260علمينظي 

اعبي  فارس خريبه193 ناجح62ريف دمشق218(خياطة المالبس)نسوية سمي 

ناجح58السويداء4304علميعفافعلي سليم العطاهللا194

ناجح56دمشق27169علميعنايهعمر عبد الكريم عباس195

ناجح58السويداء26تقنيات الحاسوباملعهد حافظ حمزه196

ناجح63دمشق808(خياطة المالبس)نسوية هاديهغاليه محمد نبيه الوتار197

ناجح90غدية  أغيد وردة198

ر سكر199 ناجح62دمشق42029علميرندهغصون محمد معي 

يريمهغفران احمد فياض200 ناجح72القنيطرة2720أدب 

ناجح62ريف دمشق285(خياطة المالبس)نسوية نادياغفران يوسف القرقور201

ناجح57حماة18906علميرداحغيث اسماعيل الشعار202

رغيث صادق صالح203 ينتلي  ناجح85دمشق6854أدب 

ر المقرقد204 يسناءفاطمه حسي  ناجح94دمشق11046أدب 

يوفاءفرح اسامه حداد205 ناجح94دمشق10852أدب 

ناجح59دمشق40316علميمرحفرح محمد وسيم الحفار206

ياملفطمة سليم حموش207 ناجح95ريف دمشق7486أدب 

وزقيس مهدي ابورايد208 ناجح88السويداء421التقنيات الكهربائيةفي 

يامينهكاردوخ بشي  جوى209 ناجح84دمشق4539أدب 

يمرحكارول فادي موىس210 ناجح65دمشق10390أدب 

ناجح64دمشق41889علمينوراكريستينا يوسف ابو حطب211

هكريم صالح الخطيب212 ناجح94السويداء4536علميسمي 

ناجح89حماة28761علميروعهالرا ميخائيل جرجس عيىس213

ناجح57السويداء157(خياطة المالبس)نسوية وزنهلبنر كميل الجباعي214

ي215
يهدىلبنر محمد سعيد البنر ناجح55دمشق13528أدب 

ر احمد الحميدي216 ناجح63ريف دمشق75(خياطة المالبس)نسوية سماهرلجي 

ر اكرم السايح217 ناجح86السويداء6087علميسهاملجي 

ر إياد ريا218 ناجح61لجي 

ي219  قرب 
ر مصطفر ناجح62دمشق812(خياطة المالبس)نسوية امللجي 

ر يارس الدالي220 ناجح86السويداء174(خياطة المالبس)نسوية نهالجي 

ناجح57ريف دمشق18213علميكميلهلؤي بسام عالمه221

ي222 ناجح58ريف دمشق78(خياطة المالبس)نسوية غادةليالس جمال عراب 

ر محمد بسام ببيلي223 ناجح57ريف دمشق24629علمينجوىلي 

ر محمد غياث الشايب224 ناجح89دمشق164(خياطة المالبس)نسوية ازدهارلي 
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ر يحن  العيناوي225 ناجح94دمشق45035علميسالملي 

ناجح72دمشق1219(خياطة المالبس)نسوية لميالينا عبدالرحمن الحموي226

ناجح70السويداء7527علمينىهلينا عصام طحطح227

ر مروان الجلحوم228 ناجح84دمشق41892علميريممادلي 

ناجح84ريف دمشق53(خياطة المالبس)نسوية سليمهماريا بدر الدين التل229

ناجح70القنيطرة14207علميسهامماريا علي جاسم230

ناجح59دمشق40161علميحنانماريا محمد هيثم فليون231

ناجح84ريف دمشق24682علميفاتنهماسه نارص الدبس232

ي233
ناجح73دمشق827(خياطة المالبس)نسوية منالمايا محمد دمشف 

يماريهمايا محمود حيدر234 ناجح64ريف دمشق2095أدب 

ناجح67دمشق23897علميريممجد حسن سوسو235

ي236
يميسونمجد سليمان التف  ناجح94السويداء787أدب 

ي237
ناجح92السويداء13تجارةرودينهمجد عماد البعينر

ناجح84حمص10637علميهناءمحمد أكرم الدعاس238

ناجح89دمشق27751علميميادهمحمد كريم جمال طنطه239

ناجح85دمشق21888علميعائشهمحمد نبيل المعلم240

ونيةخلودمحمود فايز عروب241 ناجح62دمشق2013التقنيات االلكي 

ي242
يبدريةمروة محمد توب  ناجح71ريف دمشق7830أدب 

ناجح74ريف دمشق33170علميديانامريم محمد ماهر الفوال243

ي244
يرقيهمنار محمد عزو رحيبابر ناجح63دمشق17205أدب 

ناجح62السويداء1124نجارة األثاث والزخرفةعبي مهران سامر ابو صعب245

يباسمهنانىسي جمال صالح ا لدين246 ناجح94السويداء1647أدب 

ناجح79دمشق40172علميريمانتالي نزار سيف247

ناجح71دمشق43379علميغفرانندى سامر الوتار248

ناجح64دمشق31(خياطة المالبس)نسوية هناءندى نادر بزره249

يابتسامنغم كنج بالن250 ناجح77السويداء2484أدب 

ناجح60السويداء6260علميسهامنغم وجيه الزيلع251

ناجح56حماة27(خياطة المالبس)نسوية سعادنوار احمد عبد هللا252

ناجح54ريف دمشق19479علميسمرنور الدين احمد زارع253

ناجح73السويداء169(خياطة المالبس)نسوية رويدهنور الهدى بيان زهر الدين254

ناجح78دمشق174(خياطة المالبس)نسوية فاطمةنورالهدى عبدهللا مصطفر255

ر بشار ابوفخر256 ناجح56السويداء91(خياطة المالبس)نسوية سهي نيفي 

ناجح56دمشق177(خياطة المالبس)نسوية هدىهبة محمد إياد دك الباب257

ناجح64السويداء3832علميجولياهشام وليد العراوي258

ر الفاعور259 ناجح78السويداء6471علمياوميمههمسه تحسي 

ناجح60دمشق101(خياطة المالبس)نسوية اسماهناء حسن بدوي260

ناجح85السويداء160(خياطة المالبس)نسوية جميلههند علي الهوارين261

يعبي هيا حسان الناشف262 ناجح84ريف دمشق12771أدب 

ناجح59السويداء1109نجارة األثاث والزخرفةسوسنوسام عماد ابو يحن 263

ناجح82ريف دمشق1284(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة هناءوسيم بسام سلوم264

ناجح64السويداء4706علميميسونوضاح رضوان عيد265

ىيارا نسيب ابو فخر266 ناجح61السويداء6901علميبش 

ر بسام درويش267 يكميلياياسمي  ناجح90السويداء2548أدب 

ر مني  اللحام268 ناجح57دمشق179(خياطة المالبس)نسوية منرياسمي 

ر موفق ابو فخر269 ناجح63السويداء5663علميفاتنياسمي 

ناجح78السويداء1117نجارة األثاث والزخرفةديمهيزن حسام خضي 270

يرندايش محمدهشام القوتلي271 ناجح59دمشق12982أدب 

ي272
فتيمام ايمن النعنر يمي  ناجح61دمشق3062أدب 

ي273
ناجح82دمشق46455علمينازكيمنه منصف مدبر

ناجح79دمشق40836علميباسمهيمنر سامر السالخ274

ناجح91السويداء1118نجارة األثاث والزخرفةأمالينال مروان الشعار275

معاون وزير التعليم العالي

الدكتور رياض طيفور
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