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يريف دمشق1533
ية وليد عينيهمهن 

ّ
80اناسا

يالسويداء2201
88نجوىابراهيم ادهم عالمهمهن 

63وجداناحمد ديب درباععلميريف دمشق320055

55نهلهاحمد سامر رمزيعلميدمشق429700

82ندى شوباصياري    ج فراس قوليعلميدمشق532736

يدمشق66545
82مريمارساء قاسم اسماعيلمهن 

يدمشق7186
يمهن 

71روضهارساء محمد الغوثان 

يريف دمشق8134
81فاطمهاسالم طارق النومانمهن 

يعلميدمشق938904
73فهميهاسماء راتب الجوبران 

ياسماء هيثم حنارةعلميريف دمشق1032950
78امون 

85سمراعتدال محمد زرزورعلميدمشق1137612

يريف دمشق12136
62عائدهاالء احمد رابعهمهن 

78اصطالحاالء شاهر قطشهعلميريف دمشق1332033

يريف دمشق14137
94سوزاناليسا ريمون مرصيمهن 

64دانااليسار محمود السقاعلميريف دمشق1524886

يدمشق164682
ي محمود خير الدينمهن 

74بديعهامان 

ر المحاميدعلميدرعا1721048 78اسماءامجد مير 

يريف دمشق18138
80املامنه يحنر العبدهللامهن 

يريف دمشق19123
ه احمد الطنمهن  75داللامير

يدمشق20197
ه باسم المؤذنمهن  76ايمانامير

73ايليناانجيلينا فادي زحالويعلميريف دمشق2124897

يالسويداء22108
82الهامانسام كمال فهدمهن 

يدمشق23203
71سكينةاية خالد الجريديمهن 

يدمشق24121
83امينةايالف محمود بيقريمهن 

يدمشق2513735 72حمامهايمان حسير  درهأدن 

يريف دمشق26139
66مديحهايمان ماهر عطايامهن 

يدمشق272
77سوسنايمان محمدهشام الجوجومهن 

يدمشق28209
يمهن 

76نجاحايه يوسف جبان 

77فاطمهإرساء جمعه خالدعلميريف دمشق2922206

يالسويداء303
73ميسونإالنا هيثم نرص الدينمهن 

يدمشق311039 يأدن 
 
86بثينهأحمد محمدعيد باراف

يدمشق326283 63ناجيهأحمد مروان العطريأدن 

91ساميهأروى جمال األحمرعلميريف دمشق3332006

يدمشق34281
77فاطمهأسماء احمد االشيرمهن 

78صفاء عوضألير  نزار هابيلعلميدمشق3535427

يدمشق36635
ي مروان معقدهمهن 

76ناهدأمان 

يدمشق37283
72لميهأمل مصطف  علومهن 

66فداءأمير انور عيدعلميالسويداء383491

يالسويداء391304
78نجاةأمير لؤي خرص مهن 

77ميسونأنوار حمزه حيباعلميدمشق4033462

يالسويداء41133
يمهن 

87سناءأهداب طالل فراش 

78ميادهآرام محمد معن رحمونعلميريف دمشق4237604

يدمشق43391
يمهن  هآالء أمير العلن  61أمير

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
جامعة دمشق- االختبار الثاث
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يريف دمشق4410404 91نرصهآالء خلف سهوأدن 

يدمشق45165
ابآالء محمد عدنان النابلسيمهن  76هنادي الير

77روالآليسار سلمان حسونعلميالقنيطرة4610523

يالقنيطرة471
83سلوىآية احمد حاج قدورمهن 

يدمشق489999
82رشا نظام الدينآية خالد قدورمهن 

96دنياآية عهد طعانعلميدمشق4937664

72ميسونآيه جمال ابو سعيدعلميالسويداء507309

75سماحآيه صالح الجغاميعلميالسويداء516044

يريف دمشق523351 75صباحآيه صالح الدين سيد أحمدأدن 

يالسويداء5362
70خلودآيه عادل ابو شبليمهن 

يدمشق5440
اءمهن  73عبيرآيه محمدفايز الخرص 

يدمشق55126
77روعهآيه مصطف  الخرص مهن 

92املباوال جورج برغوثعلميدمشق5634346

75عفيفهبتول اسامه جمولعلميالسويداء576051

76سعادبتول خالد شودبعلميريف دمشق5833557

يدمشق5912694 72فاطمهبتول عبد الحفيظ خير هللا الشعارأدن 

73فاديابتول علي اسماعيلعلميدمشق6037086

يدمشق61166
78ابتسامبتول محمد عصام تقوىمهن 

يريف دمشق62491
69ياسمير بتول محمد عمار شعبانمهن 

يدمشق63210
59رحاببسملة حسير  عجينةمهن 

عيريف دمشق6485
61مروهبالل احمد بالنرس 

يدمشق651102
78عبيربهاء الدين عدنان ابراهيممهن 

يريف دمشق6693
74رويدهبيان عماد الشيخ صالحمهن 

87رغداءبيان عماد جحهعلميريف دمشق6737920

يعلميدمشق6840584
69ريمابيان محمد نصوح كيالن 

يدمشق69168
75غادهبيان يحنر باكيرمهن 

يدمشق70128
60سلوىبيسان امير  عبدالمعطيمهن 

يالسويداء71134
78عفافبيسان عدنان ابوعمارمهن 

88رشا العلوش الهزاعتاال جميل حمدعلميدمشق7232740

يدمشق7313802 73ايمانتاال محمد مأمون عرنوسأدن 

60سوسنتاله سمؤال احمدعلميريف دمشق7434373

84الناتاليه عبد هللا المرصيعلميريف دمشق7527580

يريف دمشق76439
74امنةتبارك احمد مرعيمهن 

يريف دمشق77142
81رانياتسنيم سمير حجازيمهن 

يدمشق78217
71خديجهتسنيم محمد خليلمهن 

يدمشق79219
76فاتنهتفر محمدعماد قوادريمهن 

يريف دمشق8036
58هدىتفر مفيد بصلهمهن 

يعلميالسويداء816053
ر
73اميلهتماره وليد عبد الباف

يدمشق8211171 73ريمتمارى ماجد ديابأدن 

يالسويداء83806
56من تميم عماد اسليممهن 

يدمشق84351
93منالتولير  محمد غسان دكدكمهن 

يدمشق851096 88تولير تيسير اياد تميميأدن 

يحماة861064 96نبالتيسير علي بازوأدن 
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هعلميالسويداء877134 75ليمياثراء نواف غي 

74هدىجابر محمد مهند دعبولعلميريف دمشق8818293

80فاتنجاد هللا محمد العليعلميالسويداء893810

81فاتنجميلة سمير االحمرعلميريف دمشق9022304

يدمشق91131
يمهن 

81سارهجميله محمود المدن 

يالسويداء9295
74جهينهجنا وفيق الحسنيهمهن 

78ميسونجنان اسكندر الصحناويعلميالسويداء935738

يريف دمشق94145
70زبيدةجنير  احمد شلحاويمهن 

75منورجواد محمدسمير وزانعلميريف دمشق9517112

يعلميدمشق9634850
83مزنهجودي اكرم النبوان 

يريف دمشق978725 73ريماجودي ايليا حناأدن 

يعلميدمشق9832799
78من جودي بشار فاكهان 

90ندىجودي محمد جمال حمصيعلميدمشق9937736

79سماحجودي محمد عكاشعلميدمشق10035529

82ثراءجودي مهند صالحعلميدمشق10136847

يدمشق10241
66ماري روزجورجيت ميخائيل فرحمهن 

يدمشق10392
76مرامجوري نبيل نعسانمهن 

76جوماناجولي مهند الراشدعلميدمشق10432067

يدمشق10511570 76من جيندا مصطف  جلعوأدن 

يدمشق106169
يمهن  92هالحال بسام عاج 

يعلميالسويداء1076651 93حياةحال حكمت الكفير

88ختامحال محمد علي سطاسعلميدمشق10838234

74ناهدحليمه سامر بركاتعلميريف دمشق10929220

يدمشق1108287 يأدن  81ميسونحمزه احمد الجزائري المغرن 

يدمشق1113887 هحمزه عمر يارسأدن  80سمير

74عائشهحنان بسام سعيدعلميريف دمشق11232120

يدمشق11311184 73من حنان صبحي الدهانأدن 

يدمشق114132
75نور الهدىحنان محمود بنيانمهن 

75حنانحنه اكرم حيدرعلميالسويداء1157211

58روضهحنير  احمد الحبالعلميدمشق11637353

يريف دمشق117512
85داليهحنير  خالد الشحادهمهن 

يدمشق118133
77داللحنير  محمد الدرهمهن 

وعلميدمشق11919410 78ملكةخالد محمد شخاشير

يدمشق120134
يمهن 

ر
90ايمانخالده محمد ترياف

يالحسكة1216
95سلوىخديجه عبدالكريم رزوقمهن 

يدمشق122356
76ثناءخديجه محمد حنارهمهن 

يالقنيطرة12378
76فايزهخلود جمال الدغيلهمهن 

يدمشق124292
75سارهخوله محمد بابا كردمهن 

يدمشق125223
96آمنةدارين محمد زريقمهن 

يدمشق126136
75هناءدانا عبد السالم الصبيحمهن 

يعلميريف دمشق12735333 79وفاءدانا نديم الحلن 

يقطر12810030012 95رزاندانه سامر طعمهأدن 

يدمشق1299
يمهن  75لمدانه محمد سامر قلعه ج 
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71ميساءدانيه سمير الرزعلميدمشق13037401

يدمشق13110149 يأدن 
76مرفتدانيه هيثم عربين 

83تاتيانا كوفالوفادايانا محمد يونسعلميدمشق13232887

يريف دمشق133151
75ايماندعاء ابراهيم سليممهن 

96ايماندعاء محمد عماد الريسعلميدمشق13432071

يدمشق13513175 77فاديادعاء محمد نسيب العطارأدن 

يدمشق13611
78رويدهدلع احمد سيد خانمهن 

يريف دمشق137152
75رانيادلع خالد العراويمهن 

يالسويداء1381676 78ارجواندلع فارس بو صالحأدن 

74عهوددميانا جواد حديفهعلميالسويداء1397329

يريف دمشق14095
70اسعافديانا محمد الدباغمهن 

ةذكرى عبدهللا ادمعلميدمشق14134744 75امير

يريف دمشق142547
يمهن 

ر
66نجوىراسيل فراس الشاف

يدمشق1438324 95ايمانرام عقبه زيدانأدن 

يالسويداء1442061 87ايمانراما احسان حاتمأدن 

فةراما جمال محمديةعلميدمشق14536860 61مير

62ايمان السيسيراما سمير القيسعلميدمشق14632694

يحماة14793
65ايمانراما عبد الحكيم كنعانمهن 

يدمشق14812
85ايمانراما عبد الرحمن الحفارمهن 

يدمشق149139
91ناديهراما عبد الهادي المظلوممهن 

76هناءراما مالك صخرعلميالسويداء1506478

يريف دمشق151499
72ايمانراما محمد خير هبودمهن 

يعلميريف دمشق15226556
78ريمراما محمدمعاذ اوطه باش 

يريف دمشق1537266 فاراما معمر الرويليأدن  73نير

يدمشق154170
84عبيرراما مفيد نور الدينمهن 

87ايمانراما مهند هاللعلميريف دمشق15533237

يريف دمشق1562384 88هيامراما نهيد الحمويأدن 

يالسويداء157407 ي حاتمأدن  ي ناج 
87سائدهران 

يعلميالسويداء1586208
ر
79سناءراية ماجد عبدالباف

75هيفاءرن  محمد تحسير  الحالقعلميدمشق15940695

يطرطوس1601447
96رمزيهربيع عادل حسير مهن 

72نجالءرتاج سالم شواعلميدمشق16135571

يريف دمشق162157
80ايمانرحمه ساري البكرمهن 

77نسيبهرزان اسعد ابوحجيلهعلميالسويداء1636669

78وفاءرشا خالد االعورعلميالسويداء1646337

يدمشق16513236 يأدن 
62فريالرشا محمود ماص 

يعلميدمشق16637305
ابانر 89رانيهرشا معن رس 

يالسويداء16719
ي عري    جمهن 

80اري    جرغد لطف 

يدمشق168401
73غادهرغد محمد الحّصانمهن 

يدمشق169296
77ريمهرغد محمد تامر الصغيرمهن 

يريف دمشق17042
80تغريدرغد محمد خير رنكوشيمهن 

يحماة1718474 84ماريترفاه يعقوب مشوعلبهأدن 

يريف دمشق172276
76انصافرقية احمد العمدمهن 
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81ميس عليرند نوار الدربوليعلميدمشق17337406

يالسويداء17422
75هيامرندة عدنان ابوسعدهمهن 

74اسماءرنيم منيب الرفاعيعلميدرعا17524244

88صفاءرهام باسم صوفيهعلميدمشق17640722

يريف دمشق177160
فمهن  60هديهرهام عبد الحليم رس 

يدمشق178144
87ايمانرهف اكرم المشمهن 

يدرعا17910178 يأدن 
61فدوهرهف محمد المفعالن 

يدمشق18012787 يفةرهف محمد فائز شاكرأدن  74رس 

يريف دمشق18119
75سمررهف محمد نديم حجارمهن 

يريف دمشق18245
72سونيارواء باسم عبد ربهمهن 

بروان راغب الحمويعلميدمشق18341229 87يير

يدمشق184171
71سلمروان سالم الرشيدمهن 

يدمشق185364
يمهن 

85رشاروان عماد المحمد الحلوان 

يريف دمشق186130
54فردوسروان محمود الرفاعيمهن 

يدمشق187101
72ريماروجينا سامر بدويمهن 

88نجودروجينا وفيق عامرعلميالسويداء1887533

يدمشق189446
73عمشهروزا عبد هللا محمدمهن 

يريف دمشق190589
71محاسنروضه احمد بكورمهن 

56فاطمهروعه صالح الدين الشعارعلميريف دمشق19122362

يروعه محمد يارس الصباغعلميدمشق19232029 75ريمه الذهن 

87سمراءرويدا مجدي الصيادي الرفاعيعلميدمشق19339087

يالسويداء1941802 يأدن  75وفاءرؤى اسماعيل ابو تران 

يريف دمشق195126
76روضهرؤى سامر خبيهمهن 

يعلميالسويداء1963820
ر
88ايمانريان عصام عبدالباف

ي المرجهعلميدمشق19738686
73هالهريان محمد نبيل بن 

يريف دمشق198396
76جوليتريتا الياس الراعيمهن 

يدمشق199366
87رانياريسام عبد الرحمن الحمصيمهن 

74فايزهريم احمد فيوميعلميدمشق20040025

74مائدهريم حسان عاصيعلميدمشق20136425

هريم رامز مطرعلميدمشق20237511 59أمير

75وفاءريم سامر حريريعلميدمشق20334571

60وفيقهريما مازن بركهعلميدمشق20441257

يدمشق205241
يمهن 

73فاتنهريما محمد الحوران 

يريف دمشق206163
يمهن  70حليمهزهراء عالء اديب الصهين 

74مائدةزويا مفيد عبدهللاعلميالقنيطرة2079502

78رويدهزيد سامر قوليعلميدمشق20828485

يدمشق209147
76ديانهزينب نورس مرهجمهن 

71رنازينة ايمن علوانعلميدمشق21040037

يفعلميدمشق21137441 93سوزانزينة زياد الش 

يعلميالسويداء2126352
ي الدمشفر

72لمازينة هان 

90أديبهزينه احمد حوريهعلميدمشق21339099

74وديعهساجده محمد ديب الالالعلميدمشق21432087

يريف دمشق215355
79فاتنسارة احمد فرجمهن 

13/5



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ينوع الشهادةمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
العالمة المستحقةاسم األماالسم الثالث

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

يريف دمشق2166971 75اسيهساره باسل العالفأدن 

يالسويداء21724
74باسمهساره حسن سيفمهن 

57فادياساره زهير الشويكيعلميدمشق21837870

93هالساره سامر الجندليعلميدمشق21935962

يالقنيطرة2202073 أدن 
56باسمهساره علي الخرص 

يريف دمشق2217356 78أري    جساره فراس سكرأدن 

65كندهساره محمد باسل عالياعلميدمشق22241267

59هالهساره محمد عزيعلميريف دمشق22328022

يدمشق2241151 97ايمانسالم أسامه الصباغأدن 

يدمشق22510708 61كفاحسالي اكرم محفوضأدن 

يدمشق226449
76لنداسالي صبحي أسودمهن 

يالسويداء227431 81املي حربسامي ماجد حربأدن 

يالسويداء22898
63هيفاءساندرا معير  الخطيبمهن 

يعلميريف دمشق22926740
72ايمانساندي جميل الرعوان 

يالسويداء23025
72راغدهساندي نضال أبو عسليمهن 

74ايمانساندي وسيم قريطعلميدرعا23123462

78سوزانسح  حبيب عرنوسعلميريف دمشق23222647

78يشىسدرة عادل حمودعلميريف دمشق23324602

يريف دمشق234325
يمهن  71رانياسدرة فهد الحلن 

يريف دمشق235326
77هديلسدرة محمد علي القش الشهير بالسيوريمهن 

يدمشق236368
73ساريةسدره عامر العكيليمهن 

يدمشق237369
77مهاسدره محمد ديب الكرديمهن 

ف الدينعلميدمشق23837896 68روضهسدره منير رس 

67سمرسالفه جمال درويشعلميالسويداء2396490

74نجوىسالفه ماهر خير الدينعلميريف دمشق24032226

يدمشق241372
77ريمسالم عبد المول المطر السالمهمهن 

96فاطمهسالم محمد سعيد النجارعلميريف دمشق24226135

يريف دمشق24310468 63سوسنسالم محمدخير المداحأدن 

يدمشق244374
يمهن 

79لمسالم محمود كعيكانر

81فاطمهسالم نذير حاج مافعلميدمشق24532486

يالسويداء2461519 78رابحهسلم واثق عزامأدن 

79نادينسلوى عمر الرفاعيعلميدرعا24722317

يدمشق2488351 62عفراءسليمان خالد الكاتبأدن 

يالسويداء24951 يأدن  71ميسونسليمان محسن الحلن 

يالسويداء250158
74عائدهسمر ذيب حمزهمهن 

77سخاءسمراء ماهر دوارهعلميالسويداء2515939

79منالسندرة فؤاد دعبلعلميدمشق25238357

يدمشق253376
73سعادسندس عبد الفتاح السمانمهن 

يالسويداء25450
73ابتسامسهر طليع العنداريمهن 

يالسويداء255114
79ميادهسهر نايف مكارممهن 

يدمشق256451
74جيهانسوزيار عبد هللا العليمهن 

يحماة2571078 97جوالنسيبار مراد السامحأدن 

يدمشق25817
80أحالمسيدرا صفوان لطوفمهن 
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يريف دمشق259167
67نشينسيدرا عماد ابورسالنمهن 

68هبهسيدرا ماجد دوبهعلميدمشق26035971

سا أحمد مصون عثمانعلميدمشق26132494 88تماراسير

ين عمر الحمويعلميدمشق26234510 70مروهسير

يالسويداء26327
72ردينهسيلير  بسام الشعارمهن 

يالسويداء2641443 78من سيما جول المسعدأدن 

يدمشق26510211 94فلكسيما محمد الدبسأدن 

يالسويداء26628
79ميسونسيما وهيب غرز الدينمهن 

يريف دمشق2672395 86عبيرشام بشار عليويأدن 

يدمشق26812473 72ايمانشام خالد كنجو اللحامأدن 

يدمشق269250
58فاطمهشام يوسف صالحمهن 

يدمشق270251
يمهن  84نور الهدىشذى ايمن نطفح 

82نادينشذى حسام حابسعلميدمشق27140804

يدمشق27214026 61روعةشذى محمد يارس درويش احمدأدن 

وق حكمت فرحاتعلميالسويداء2736235 89امالرس 

يالسويداء2741311
يف نظام النمرمهن  86ميثهرس 

يالسويداء2751325
77سهامشهاب ادهم العنداريمهن 

يريف دمشق27647
60فاطمةشهد أحمد الدادهمهن 

66وفاءشهد شاهر صالحعلميدمشق27733148

63جميلهشهد فؤاد فالحعلميدمشق27840139

73مجدشهد ماهر النحالويعلميدمشق27941315

يريف دمشق280459
يمهن  شيماء محمد المغرن 

73من 

يالقنيطرة28157
60هويداشيماء محمد خير المقدادمهن 

يريف دمشق282460
73وفاءشيماء محمد نور قدورمهن 

يدمشق28310172 71كوكبضح عمر برتاويأدن 

يريف دمشق284328
77سوسنضح محمد علي ادهممهن 

64هدىضح مروان العبيدعلميدرعا28530667

يدمشق2865280 58فاطمهعادل احمد موصلليأدن 

يالسويداء2871312
73هناءعارف عاطف نرصمهن 

يالسويداء2881314
هعامر مروان الحجليمهن  71امير

73احالمعائشه محمد قاسم الدوشهعلميريف دمشق28936380

يدمشق2901714 58منالعبد الرحمن خالد التلأدن 

يدمشق2918402 68منتىهعبدالرحمن عبدهللا خطابأدن 

يعلميدمشق29221216
57ضياءعبدالقادر محمد صفوان سلقين 

يدمشق2934608
68عائشةعبدهللا عبدالكريم العباديمهن 

يريف دمشق294610
يمهن 

74لبن عبير يارس عبد الغن 

71فاطمهعال احمد صباحعلميريف دمشق29532273

يريف دمشق296170
74ايمانعال اسامه هزاعمهن 

يدمشق29711327 62سوسنعال رأفت باشأدن 

يالسويداء29869
63فريالعال زوهير عيدمهن 

يدمشق299380
63امينهعال مازن ربابيةمهن 

71راميهعلي محمد نرصهعلميحماة30015550

يدمشق3013817
82هندعلي محمد وليد عجكمهن 
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يالسويداء302218
81ردينهعمار مأمون بش مهن 

73ملكعمار يارس عاشورعلميريف دمشق30315843

يدمشق3044237 71سمرعمار يارس مرعيأدن 

عيدمشق30563
71رغداء ادريسعمر الفاروق محمد مجاهد ادريسرس 

يالسويداء306203
88حنانعمر فارس حاطوممهن 

يدمشق3071259 يأدن 
يعمر محمد بشار سقبان 

59أمان 

90مؤمنهعمر وسام القواصعلميدمشق30820560

يريف دمشق309115
83هديهغاليه خالد اسعدمهن 

74دالياغدير ماهر دبوسعلميريف دمشق31036416

يالسويداء311204
88رناغريد كميل األحمدمهن 

يالسويداء31270
84رابعهغزل اكرم سليممهن 

يالسويداء3131315
77لورينغسان شامل مرشدمهن 

ينغفران جمال شقدوحهعلميدمشق31434015 82شير

77سناءغن  سالم اللحامعلميطرطوس31513547

يعلميريف دمشق31626950 ي كاتن   محمد احسان عرن 
74هبهغن 

71نشينغن  محمد سليم بديرعلميدمشق31738392

يدمشق31811343 72سوزانغن  محمود الموالديأدن 

80سحرفاتن منصف الشحفعلميالسويداء3196375

81مريمفادي الكسندر المسعدعلميالسويداء3203947

93املفارس الدين هشام بعكرعلميدمشق32118405

يريف دمشق322239
72أنعامفاطمة أحمد يسير مهن 

يريف دمشق323468
60هديهفاطمه يوسف اللحاممهن 

91ايمانفايزه بسام طهمازعلميدمشق32433860

يدمشق3254296 93ابتسامفجر اسامه قيسيهأدن 

يالسويداء3261060
62سماهرفداء احسان ابو هديرمهن 

يالسويداء327135
هفرح جواد غانممهن  70يسير

69غيداءفرح علي ابو رشيدعلميريف دمشق32823537

81هناديفرح محمد امير  المرصيعلميدمشق32939510

يالسويداء3302287 ي السمانأدن  61انيسهفرح وهن 

وز محمد رياض الحمويهعلميريف دمشق33128213 79فاطمهفير

يالسويداء3321576 66عالقبس ناهي المغوشأدن 

72ثناءقتيبه ممدوح عليعلميدمشق33327233

يالسويداء3342291 86منالكاترين بسام زين الدينأدن 

78سحركاترين وائل الرافععلميالسويداء3356903

يالسويداء3362292 64سهامكارينا عاطف كشورأدن 

يريف دمشق3377444 87عبيركاميليا محمد طارق النحالويأدن 

يالسويداء33886
73شذاكرستير  جاك العيدمهن 

80سناءكرستير  محمد بوحسونعلميريف دمشق33936501

يعلميالسويداء3403959
59تغريدكرم جهاد اشنر

79المامكرم عبد هللا السيدعلميريف دمشق34118338

يالسويداء342119
81فاديهكريستير  خالد حمشومهن 

يطرطوس3432575 79زينهكلير جورج صائغأدن 

يدمشق34410507 ينكميليا ابراهيم صبانأدن  95شير
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يريف دمشق345259
85ريماكناز علي محمدمهن 

89ناهدهكنان ابو السعود القوتليعلميدمشق34619511

ف بالنعلميالسويداء3473569 81حنانكنان ارس 

يريف دمشق348330
يمهن 

73هبهكنانه محمد هيثم نويالنر

يالسويداء3492294 78ايمانالنا احسان حاتمأدن 

75مهاالنا تامر حمزهعلميالسويداء3506969

79نجاةالنا صالح ابو زيدعلميريف دمشق35136517

80لماالنا عزت الرجالعلميدمشق35235979

72سىهالنا عالء غانمعلميالسويداء3536250

يالسويداء35432
59فاديالجير  بسام مزهرمهن 

يالسويداء355120
79نادرهلجير  ركان الخطيبمهن 

78مليحهلجير  محمود شنانعلميالسويداء3566710

يريف دمشق357103
75امللجير  يارس شلهمهن 

يريف دمشق3587913 78ناريمانلجير  يارس شوربهأدن 

89بيانلجير  يش الدين أخرسعلميدمشق35936492

يدمشق36012874 71عائدهلطفيه محمود الكرديأدن 

يالسويداء361275
يمهن 

78ريمالليان فراس الشوفان 

يريف دمشق362261
74ميسونلميا محمد باسل خادم االربعير مهن 

88ميس عليليا نوار الدربوليعلميدمشق36337424

يالسويداء36499
86امالليال انيس زريفهمهن 

69نهاليال نعيم زيدانعلميحماة36523099

يالسويداء36633
74ليلليال وليد حمايلمهن 

يريف دمشق3672405 80اعتدالليديا بسام مرقصأدن 

يالسويداء3682323 74رشالير  اسامه الحناويأدن 

76من لير  ايمن دندريعلميريف دمشق36936553

يدمشق370308
87لملير  باسل حمودهمهن 

 جهاد النبكيعلميريف دمشق37126656
91راميالير 

يريف دمشق372179
يمهن 

78ايمانلير  حسان حلوان 

يعلميدمشق37332862  عامر الحلن 
86هناءلير 

 عالء دوليعلميريف دمشق37423198
88صفاءلير 

يريف دمشق375180
77ملكلير  عماد سالخومهن 

يالسويداء37636
80سهيرلير  مازن الدبيسيمهن 

73خلود حجازيلير  مهدي الزالقعلميدمشق37741393

68ريملير  نورس العيدعلميدمشق37834372

يعلميدمشق37935104
76رحاب حشمةلينا احمد زريفر

88رهيفهلينه علي الشعارعلميريف دمشق38036566

يعلميدمشق38134947
88بثينهماجده غسان اليغس 

89رانيهمارك بسام ابو ترابهعلميالسويداء3823782

يدرعا3836111 89جاكلير ماريا بيان الشتيويأدن 

يريف دمشق384428
75اميمهماريا عوض محمودمهن 

يالقنيطرة3852041 89منارماريا مصعب الشحانأدن 

يدمشق386463
88ماجدةماريان جمال شاهير مهن 

85نور الهدىماسة عمر الحرحعلميريف دمشق38734675
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86املماسة مهند السمانعلميدمشق38839207

يريف دمشق389331
79رفاهماسه حسام البيطارمهن 

93رولهماسه رامي بشورعلميريف دمشق39036578

يدمشق391158
71خلود ناعورهماسه عمار شيخومهن 

يدمشق392309
70امينهماسه مهند يعقوبمهن 

يدمشق3935591 73خديجةماهر عبدالفتاح عطاهللاأدن 

75مهاماهر محمد سعودعلميريف دمشق39415739

61انعاممايا ايمن القصيرعلميدمشق39533202

يريف دمشق396182
87هدىمايا محمد بالل الحرصيمهن 

78بتولمايا محمد شدودعلميطرطوس3979121

78جمانهمايا محمد فهد الكنج العبسهعلميدمشق39839212

يريف دمشق3992218 73سوزانمايا وائل اسمندرأدن 

73هدىمايا وضاح عيسعلميدمشق40036236

يدمشق401149 76رباحمجد خليل العسكرأدن 

90ليلمجد عصام عامرعلميالسويداء4024404

يدمشق403330
74سحرمحمد أديب محمد حسام الدين األكرميمهن 

يريف دمشق404334 75مروهمحمد حسان الجزائرليأدن 

يعلميدمشق40520632
62دانيامحمد حسن فراس قصيبانر

يدمشق4061334 76خديجةمحمد خالد الخليفةأدن 

73ارساءمحمد زياد طارق الحرصيعلميدمشق40719547

77اسماءمحمد سعيد عبد العزيز شوقلعلميدمشق40830308

همحمد سومر هنادى طنطاعلميدمشق40931512 82سمير

يدرعا4103090 71كوثرمحمد عز الدين نعيم العمورأدن 

72ندىمحمد عالء عبد الرزاق الراعيعلميدير الزور41111081

يدمشق4128603 56املمحمد عماد الدقاقأدن 

يدرعا4131692 73نفيسهمحمد معير  محمود الناطورأدن 

يدمشق4143824
75سهاممحمد مؤمن محمد نارص الجنديمهن 

اويعلميدمشق41521984 77نهلهمحمدخير حسام الي 

يالالذقية4163256 يأدن 
 
73صفاءمحمود خالد عارف

62منالمحمود عدنان بيازيدعلميدمشق41717935

93هناديمراد وسام اسعدعلميريف دمشق41817191

يريف دمشق419209
73مريممرام احسان حمصمهن 

يريف دمشق420183
يمهن 

73هناءمرام ايمن سبينانر

يالسويداء4212345 يأدن 
 

75جمانهمرام سامر ياع

يريف دمشق42253
76صفيهمروة طارق خروسمهن 

يريف دمشق42310397 73رغدمروه اياد النجارأدن 

يريف دمشق424342
73نزههمروه أنور صالحمهن 

يريف دمشق425294
ينمروه محمد حالوهمهن  73شير

يريف دمشق4266503 73حمدةمريم اسماعيل المرصيأدن 

88بدريهمريم حافظ حليمهعلميريف دمشق42734700

يدمشق4285087
56رانيامريم خرص  بريجاويمهن 

يريف دمشق4291268
58منتىهمريم طالل الفالحمهن 

يالسويداء43039
75مهامريم مزيد صعبمهن 
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يدمشق4315968 يأدن   محمدكمال قرن 
83سوسنمصطف 

75ناهيهمنار بيان السيدعلميالسويداء4326911

67نورامنار سليم حجيجعلميريف دمشق43336946

يالسويداء43440
77رقيهمنار عادل ابوزيدانمهن 

يريف دمشق435187
74امنةمنار عبداللطيف كريممهن 

يدمشق4363517 68فايزهمنذر محمد نذير هاروشأدن 

يحماة437124
75فاطمهمن  امير  حالقمهن 

يدمشق43810725 يأدن 
92رنامن  مالك التفر

يريف دمشق439106
70خديجهميار خالد العباسمهن 

يدمشق44080
يمهن 

 
ف 75هبةمياس محمود الصير

ي انطوان نعمهعلميدمشق44134141 74حنانمير

82منالميسم محمد غانمعلميالسويداء4427571

يدمشق443160
71غادةميسم مروان قاسممهن 

70عنايهميسه عمار الضعير علميدمشق44440357

يريف دمشق445189
ي ارام ديمريجيانمهن 

70سوشيميغينر

63جورجيتناتالي رياض يعقوبعلميدمشق44634388

يدرعا4479002 77لودميالناديا سليمان الغبيطأدن 

يريف دمشق448334
69سمرناديا هيثم ملصمهن 

72غادهناره هيسم مالكعلميالسويداء4496410

يدمشق450112
74رائدةنانسي سمير الضبعمهن 

يريف دمشق4515764 97لوريسنايا شكري الخوريأدن 

73رواننايا محمد عوض المرصيعلميريف دمشق45234732

75عال صالحنايا مهند مسلمعلميدمشق45335934

يريف دمشق4549878 هنبال ممدوح الشحادهأدن  60امير

يالسويداء45543
هندى بسام ابوسعدهمهن  75سمير

يالسويداء45674
95رغداءندى نسيب العاقلمهن 

73اميمهنزار رشاد ابو سعدهعلميالسويداء4573586

يريف دمشق458409
85هدىنغم احمد بركةمهن 

يريف دمشق459190
77مريمنغم احمد حسنمهن 

يدمشق46014668 89عبيرنغم خالد الخياطأدن 

يالسويداء461123
87املنغم سامر شلغير مهن 

89عائدةنغم عبد الحليم حسنعلميدمشق46233278

92نشيننغم عصمت صعبعلميالسويداء4636603

71هزارنغم محمد جهاد شعيبعلميريف دمشق46435201

75مينوال زياد مندوعلميريف دمشق46525456

يعلميدمشق46638085
ىنوال محمد معاذ حوران  63بش 

يدمشق467179
62خلودنور العل محمد نارص قسومهمهن 

عيريف دمشق468469
72لينانور الهدى خالد قطوشرس 

يالسويداء46944
76غادهنور أيهم حمزهمهن 

يعلميدمشق47032718
75تيماء درباسنور زياد البلح 

75نجودنور سامر سالمعلميالسويداء4716416

يدمشق47230
77باسمهنور عصام العسافمهن 

يالقنيطرة4732185 74فاتننور ماهر حمدانأدن 
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يدمشق4741023
71فاطمهنور محمود موزهمهن 

يدمشق475315
62عهدنور مهند وانليمهن 

وعلميدمشق47632138 68رانيهنور وائل شخاشير

يدمشق4775939
77منالنورالهدى عبدربه شلهوممهن 

يريف دمشق4789980 هنورالهدى محمدهيثم الخطيبأدن  73سمير

يالسويداء4792446 89مىهنورما محمود الصحناويأدن 

يريف دمشق480191
77هبهنورمان زياد تركيهمهن 

مير  رأفت السعديعلميدمشق48134032 62لينانير

يالسويداء48246
مير  سمير عامرمهن  77وفاءنير

67آمال الخطيبنيفير  عيس جنادعلميدمشق48335413

يحماة484129
77نوفههاجر سليمان المرصيمهن 

يعلميريف دمشق48522466 76ميشهاجر محمد حسن شلن 

يالسويداء48688
61وفاءهاجر محمد كحلمهن 

يالسويداء487618 89ابتسامهادي احمد العبدأدن 

يالسويداء4881319
86ميسونهادي انور بوكروممهن 

62اميمههاله محمد عبدالمطلبعلميدمشق48934489

80ريمهبة هللا حسام تميمعلميدمشق49035991

يدمشق491115
80ميادههبة عيس ابو حمدهمهن 

يالسويداء492342
83رانياهبه ربيع رزقمهن 

يدمشق49311855 59روعههبه فايز صالحهأدن 

80رانياهبه محمد بسام االصيلعلميريف دمشق49424167

يريف دمشق4955773 76هدىهبه محمد توفيق كمال الدين الشماطأدن 

90تغريدهبه محمدخير السعوديعلميريف دمشق49625648

يالسويداء497125
88نبالهديل سهيل الخطيبمهن 

يالسويداء4983030 ي زيتونهأدن 
ر
72ابتسامهديل شوف

يعلميالسعودية49910120166 74لمياءهديل عبد اللطيف الشلن 

يالسويداء500131
73بنيههديل كريم صالحمهن 

75فادياهديل محمد القنطارعلميريف دمشق50136840

يريف دمشق5022635 70ايمانهديل محمد فهد القطانأدن 

يدمشق503182
71زهورهديل يا سير  كريممهن 

88رناهمسه ايمن زين الدينعلميالسويداء5047438

يالسويداء50590
71عالهمسه حسام الغزالمهن 

80نبيهههمسه فؤاد مرشدعلميالسويداء5066278

يريف دمشق5075358 يأدن   الحلن 
75فاطمههناء حسير 

يدمشق508319
59اسماءهناء محمد فايز رحمهمهن 

يريف دمشق509215
73رندههيام محمد سمير مرادمهن 

78منالهيلير  مهند الحايكعلميريف دمشق51025498

72نرجسوجد تميم هاللعلميريف دمشق51123570

72سماهرودود رستم الخابوريعلميحمص51216984

88صفاءوديس اسامة عبد المجيدعلميدمشق51332674

يالسويداء514636 يأدن  74سوسنوسام عماد ابويحنر

70صفاءوسام فائز الموصلليعلميدمشق51524357

94ندىوسام هيثم الموشعلميدمشق51624976
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77سحروسيم عدنان الجاريعلميالسويداء5173850

يدمشق5188815 كهأدن  68هندوسيم كمال الش 

يريف دمشق519193
67هالهوعد صقر قطيشمهن 

يدمشق520277
86ربيعهوعد هشام خليلمهن 

يدمشق521320
70نزيفةوفاء نادر اسكيفمهن 

فعلميدمشق52233448 70عبيروالء عبد الحليم المش 

يريف دمشق52326
70ريموالء علي عرعشمهن 

82سلماءوالء محمد خير شفيرعلميدمشق52436686

87زبيدهوئام محمد أيهم الرباطعلميدمشق52538127

يالسويداء526126
71عواطفوئام يوسف حربمهن 

يالسويداء5271375 76رديناياسمير  فراس ابو سعدهأدن 

81إيمانياسير  محمد عنقاعلميدمشق52824983

62صفيهيشه عماد عبيدعلميريف دمشق52937603

يريف دمشق530485
74نشينيمان ماهر الحسير مهن 

يدمشق531474
73سحريمن  رشيد حسب هللامهن 

يحماة532541
67اتاليهيمن  عائد الحاجمهن 

يدمشق5334926 78سهيلةيوسف سمير حاج حسنأدن 

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

 والبحث العلمي
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