
الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتابتسلسل

نبيلةإبراهيم سليمان ارشيدنجارة األثاث والزخرفةدمشق14751

زينهأحمدعبدالكريم محمدعمار المرابطعلميدمشق221862

املأروى محمد عادل عز الدينعلميدمشق342526

حنانأريام جاد المولى االباظةعلميالسويداء46060

رجاءإسراء بسام كشول ملليأدبيدمشق514587

علياءآالء حسن يعقوب(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق6245

اميرهآالء عيد الخاص(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق7169

ايمانآالء فهد طبنجهأدبيدمشق815188

رائدهآالء قاسم الخطيبأدبيريف دمشق911050

سميرهآالء مازن الحزام(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق10375

بديعهآالء محمد احمدعلميدرعا1119022

سهامأالء خالد الطويلأدبيريف دمشق122063

رحاب الخوجهألمى محمد غياث حسانعلميدمشق1340521

درزيهأليسار بهجات بربورةأدبيحماة147620

عبيرأليسار علي ديب(خياطة المالبس)نسوية دمشق15235

ايمان علي ديبأمان ايمن علي ديبعلميدمشق1642857

خالدهأمل جهاد الغاوي الشعرانيعلميالسويداء175954

هديهأمل عصام عوضأدبيريف دمشق1810780

سهيرأمل محمد نضال البابا(خياطة المالبس)نسوية دمشق195

اكابرأمل محمود بوفاعور(خياطة المالبس)نسوية السويداء2091

روضةأميرة فواز جوبانعلميريف دمشق2128185

سوسنأميره وسام ضو(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق22172

كريستينا فرجإميلي فادي سمعانأدبيدمشق2311857

غفرانأمينه محمد هيثم جاريهعلميدمشق2444335

صفاءأناستاسيا باسل االبراهيمعلميدمشق2539223

رجاءإنانا نبيه ياغيتقنيات الحاسوبدمشق26706

فادياإنجي نبيل اللحامعلميريف دمشق2727694

فاطمةأنعام ماهر عنداني(خياطة المالبس)نسوية حمص282

روعهآيات رضوان ابو شعر(خياطة المالبس)نسوية دمشق29404

رناآية باسل هديهاعلميريف دمشق3035484

محاسنآية حسام زرديأدبيريف دمشق318026

سحرآية عبد الوهاب العبد هللا(خياطة المالبس)نسوية دمشق32408

غادةآية مازن الجلد(خياطة المالبس)نسوية دمشق338

رغد منينيآية محمد عماد العوادأدبيدمشق3411856

رؤياتأية شاهر شاهينعلميالسويداء354972

رانياإيلين خالد نعيم(خياطة المالبس)نسوية السويداء366

روهيفهإيناس عدنان بدر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق37318

سعادآيه احسان اللحام السيدأدبيدمشق3815215

وفاءآيه اسامه ابراهيمعلميدمشق3939270

رناآيه سامر شنانأدبيالسويداء401210

املآيه شهاب دامر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق41139

ربيعهآيه كفاح عامر(خياطة المالبس)نسوية السويداء42120

هناديآيه ماهر ذي النونأدبيدمشق4312051

رناآيه محمد اسعد االسطوانيعلميريف دمشق4425171

امانيآيه محمد حسام المحيميد(خياطة المالبس)نسوية دمشق4566

رجاءآيه محمد ربيع يوسفأدبيريف دمشق462811

جامعة دمشق- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة  
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ايمانآيه محمود عبد ربه(خياطة المالبس)نسوية دمشق47243

اناسآيه ملحم بريك هنيدي(خياطة المالبس)نسوية السويداء4856

فيزهآيه وهيب عز الدينعلميالسويداء496076

ريمابرار محمد انس ضمانعلميريف دمشق5027065

ليناابراهيم محمد قربيأدبيدمشق511006

امانياحالم عدنان دحبور(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق52502

نعماتاحمد ايمن عبد الحليمنجارة األثاث والزخرفةدمشق534753

آالءاحمد عمر محجازيأدبيدمشق542697

املاحمد محمد نزار الباشاأدبيدمشق554236

منىاريج سليمان العالنعلميدمشق5639271

احالماسامة بالل الدغريعلميدمشق5732754

بشرى البلخياسراء اسماعيل الراضي(خياطة المالبس)نسوية دمشق58228

أملاسراء جودت الفياضأدبيدمشق5913805

سميهاسراء عبد هللا البرغل(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق60521

جيهاناسراء عبد هللا الرفاعيأدبيريف دمشق616961

يمنااسراء عدنان العسلي(خياطة المالبس)نسوية دمشق62395

لطفيهاسراء علي علي خوجه(خياطة المالبس)نسوية دمشق632

هديهاسراء فايز الفهاد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق64585

رنااسراء محمد بشار السماكعلميدمشق6540504

براءهاسراء محمد خير كمال(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق6617

حناناسراء محمد هشام الحافظ(خياطة المالبس)نسوية دمشق67325

هنااسراء نصر بيازيدأدبيدمشق6815176

فاطمهاسراء وليد بكيره(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق69106

عهداسماء احمد الحراكي(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة701

فاطمهاسماء برهان عبلهعلميريف دمشق7134657

مريماسماء عبد الرحمن بكور(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق72315

سهاماسمهان ايهم الدرويشعلميدرعا7314289

عزهافروديت ربيع كرمهعلميدمشق7437623

هناءاالء محمد ايمن جبري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق75261

هنادياالء محمود حمودة(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق76526

هبهالزهراء أنس ياسينعلميريف دمشق7725759

ابتسامالزهراء محمد بدران(خياطة المالبس)نسوية دمشق78119

مروىالفيحاء محمد امين ادريسأدبيدمشق7915518

املالمى محمد رياض دركلعلميدمشق8038590

سائرهالهام ثائر خيرعلميالسويداء815781

ليالياليسار ذيب العقبانيعلميالسويداء825665

تقىاماني مصطفى المحاميدعلميدرعا8314296

ودادامل محمد صبره(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق8441

عائشهامل مرعي الحسنعلميالقنيطرة858003

ميرفتامنه باسم دادا(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق8618

راغدهاناس بسام عامر(خياطة المالبس)نسوية السويداء874

رندهانجي كامل حمادهعلميريف دمشق8836057

نسرينانجيال منير برشينيعلميحمص8922713

آالءانس عبدهللا الزعبيأدبيدمشق907851

ماجدهانصاف عبدو المسقومأدبيريف دمشق915041

امانياية انيس زريقي(خياطة المالبس)نسوية دمشق9263
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ليلىاية ثامر بوعساف(خياطة المالبس)نسوية السويداء9392

امنهاية عبد الوهاب جيرون(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق9447

ريمااية ماجد اسعد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق95265

امل صعيدياية مختار كيفوعلميدمشق9641947

لوسيايالف احمد غانمعلميدمشق9744342

رندهايالف غسان ظاظا(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق9844

غصون حامدايالف كنعان شحادهعلميدمشق9941361

ثراءايمان جبر الصالح(خياطة المالبس)نسوية السويداء100123

هندايمان حسين بريجاويأدبيريف دمشق1019852

فاتنايمان عبد المنعم الحداد(خياطة المالبس)نسوية دمشق102405

ذكرىايمن عبد الكريم المرعي(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة ريف دمشق1031120

سميرهايناس عبد الكريم طلبأدبيريف دمشق1045056

فادياايناس عبد المجيد نوح(خياطة المالبس)نسوية دمشق105406

مازنهايناس عيسى السوادي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق10645

ايمانايه ايمن حسونعلميدمشق10735613

تهانيايه حسان الهواري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق108532

هديل الحورانيايه محمد عيد تشتوش(خياطة المالبس)نسوية دمشق109331

نهىايوب ممتاز شعيبعلميدمشق11025595

هدىباسل اسد الطرشاننجارة األثاث والزخرفةدمشق1114842

لينابتول جهاد القلعجي(خياطة المالبس)نسوية دمشق11211

ريمبتول شادي مطيط(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق1135501

وفاءبتول عماد زبديهأدبيريف دمشق11410314

عهودبتول محمد نقاشيه(خياطة المالبس)نسوية دمشق115334

عالبتول محمد أيمن حقي(خياطة المالبس)نسوية دمشق116382

ايمانبتول محمد حسان الحدادعلميدمشق11744007

روعهبتول محمد وحيد حوراني(خياطة المالبس)نسوية دمشق118198

منالبتول ياسر المصريعلميريف دمشق11934684

فلايربتول يحيى زنبوعه(خياطة المالبس)نسوية دمشق120200

ميادةبثينة مؤمن دومانيعلميدمشق12135056

شهامهبدر منصور األطرشعلميالسويداء1223545

بثينهبدور محمد منصور بشيرعلميريف دمشق12322309

منالبراءه احمد ابو روميهعلميدرعا12416219

رنابراءه ضياء الدين منصور(خياطة المالبس)نسوية دمشق125411

رحاببسمه احسان حالوهعلميالسويداء1266263

وعدبشار محمد سلومعلميدمشق12721063

منالبشرى احمد جاسمعلميدمشق12839447

ميساءبشرى ايمن قنيص(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق129266

سهامبشرى محمد زياد فنصهعلميريف دمشق13030087

وئامبشير محمد علي القاريعلميريف دمشق13120352

هيفاءبنين حسن المهديأدبيدمشق13213862

فاتنبيان أحمد طريف الصبوحعلميريف دمشق13322963

ابتسامبيان بشار البيشأدبيدمشق13416741

ميساءبيان حسام الدين بكداشعلميدمشق13543858

جميلهبيان راغب فضل هللا(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق136229

اميمهبيان صافي الدويري(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق1375502

لينابيان صالح خلف(خياطة المالبس)نسوية دمشق138412
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حنانبيان عبد الكريم الحالق(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق139126

نوربيان محمد كوكشأدبيريف دمشق14011216

غادهبيان محمد سمير الشربجي(خياطة المالبس)نسوية دمشق141413

سمربيان محمد نبيل القش الشهير بالسيوري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق142176

سكينةبيان مصطفى حوري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق143253

سمربيرال الياس عربشعلميريف دمشق14429829

هزاربيرنا ميخائيل غضبانأدبيريف دمشق1453055

صالحهبيسان حسين مسعودعلميالسويداء1465203

كنانهبيسان رزق الضحاكعلميحماة14721571

امانيتاال انيس زريقي(خياطة المالبس)نسوية دمشق14870

هالهتاال جانكيز خان خان انزورأدبيدمشق14912258

مرامتاال محمد حسام مسالخيعلميدمشق15040104

ليلىتبارك حسان رسالن(خياطة المالبس)نسوية دمشق151532

عبيرتسنيم خالد ديوانهعلميدمشق15241991

نعمهتسنيم رمزي ابو هناأدبيريف دمشق1539903

كينازتسنيم سامر قتالنعلميدمشق15439655

باديهتسنيم سمير الصياح(خياطة المالبس)نسوية دمشق155534

نسرينتسنيم محمد خير موزي(خياطة المالبس)نسوية دمشق156203

ماياتسنيم موفق عربجىعلميدمشق15742923

رانياتقى احمد العدوان(خياطة المالبس)نسوية دمشق158249

بانتقى عامر البرع(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق159417

سمرتقى فاضل االخرس(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق160110

ناديهتقى محمد بشار حلوانيعلميدمشق16142003

ذكاءتمام حكمت العطوانيعلميالسويداء1623995

خلودتيما عمر قصوعه(خياطة المالبس)نسوية السويداء1637

غيداءتيمه يوسف حسو(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق164380

ليلىثريا محمد ميسر البنيعلميدمشق16544391

أخالصثناء رعد صقر(خياطة المالبس)نسوية حماة166688

سناءجاد الكريم حسين البياععلميدمشق16721065

سحرجلنار سامي العواودةأدبيالقنيطرة1682341

ريمجمال ناصر ابوسعدعلميريف دمشق16916825

رغدجمانه جهاد الملوحيأدبيدمشق17013877

ليناجنا بشار جنودعلميالسويداء1715211

املجنان عبد هللا السعيفانعلميريف دمشق17222550

منارجنى رواد عزيأدبيالسويداء1731004

كلودياجود رامز مريشأدبيريف دمشق1743057

يمنىجود سامر الدبورعلميريف دمشق17535543

منالجودي احمد المولىعلميدمشق17636746

انعامجودي ادهم التتانأدبيحماة1774008

مجدجودي خلدون زرزورعلميدمشق17840577

ايمانجودي زهير االسودأدبيدمشق17915644

رشاجودي عبد العال عيشونه(خياطة المالبس)نسوية دمشق180125

عزهجودي عقبه بيطارعلميدمشق18135721

اسماءجودي عمر قربي(خياطة المالبس)نسوية دمشق182158

هبهجودي غسان المسكي الشهير بالخياط(خياطة المالبس)نسوية دمشق183680

نيفينجودي لؤي الكيالني القادريعلميريف دمشق18433109
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هندجودي مازن دله(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق18551

اناسجودي محمد العكشعلميدمشق18636071

عبيرجودي محمد عيد الجمل(خياطة المالبس)نسوية دمشق187250

عبيرجودي محمود خلفعلميريف دمشق18828042

رامهجودي مروان الرفاعيعلميدمشق18935816

ماسهجودي هيثم المجركش(خياطة المالبس)نسوية دمشق19017

عالجوري جالل نادر(خياطة المالبس)نسوية السويداء191155

ريمجوليان فواز الشاميعلميدمشق19225659

راغدهجوليانة عصام جربوعأدبيالسويداء1931455

انعامجويل رضوان حدادعلميريف دمشق19436253

دالياجيني حسام الجرمانيعلميالسويداء1956341

ايفلينحسين باسم سلهبعلميدمشق19620975

وعدحسين محمد المرعيعلميدمشق19720252

سناءحال بسام الحسنعلميالسويداء1985486

حنانحال حسان الدقاقعلميريف دمشق19925031

سماححال خلدون نادرأدبيالسويداء2001110

امانيحال خليل شعيبعلميريف دمشق20128231

ناديهحال عبد هللا السعدي(خياطة المالبس)نسوية درعا202155

شيرينحال عمار ترجمانعلميريف دمشق20337636

سوسنحال ماجد علومعلميالسويداء2045116

امانيحال محمد الرز(خياطة المالبس)نسوية دمشق205161

اميمهحال محمد صفاء صبريعلميريف دمشق20625276

خلودحال منهال عزام(خياطة المالبس)نسوية السويداء207124

ناريمانحال نديم الهاديعلميريف دمشق20838049

فتاه الحمدانحال يحيى محاويش(خياطة المالبس)نسوية دمشق209483

مناحمزه محمدسعيد ظاظاأدبيدمشق2101565

ثروتحمزه محي الدين قاسمعلميريف دمشق21117480

اميرهحنان عادل حورانيهعلميقطر21210120032

راغدهحنين جهاد نعيم(خياطة المالبس)نسوية السويداء2139

رانياحنين خالد تبليس(خياطة المالبس)نسوية دمشق214342

غزوهحنين خالد عابدهعلميريف دمشق21535572

نسرينحنين فادي صابرين(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق216381

مريمحنين فضل هللا زين الدينعلميالسويداء2175689

سوسن الحلبيحنين ليث المصريعلميدمشق21840940

ماجدهحنين مازن محضرعلميريف دمشق21938341

دانيهحنين محمدوسيم آقبيقعلميدمشق22037326

ليناحواء محمد سعيد كفتاروعلميدمشق22139179

بتولحوراء علي زلزلهعلميدمشق22244187

غزالةحياة فارس سويدانأدبيدمشق22314679

غيداءحيدر حاتم محمدميكانيك وكهرباء المركباتدمشق2244020

ميرفتخالد وليد الحلبيأدبيدمشق2255466

منىخالده رياض حويرأدبيالقنيطرة2262390

قدريةخالدية عبد السالم بكور(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق227255

نورخديجه محمد الغوش الملقب بالزعرورعلميريف دمشق22824642

شهيرهخزامه قفطان حاطومعلميالسويداء2296180

بديعهخالت دجوار محمدأدبيالحسكة2304803
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ميالخولة معذى شرف الدين(خياطة المالبس)نسوية السويداء23166

عاليهخوله عماد الدين المصريعلميدمشق23239481

شاديهدارين سمير عجينه(خياطة المالبس)نسوية دمشق233538

فاتن السحليدارين محمد رائد البريعلميدمشق23435617

سهاد عديداليا محمود رفقيأدبيدمشق23511594

حوريهدانا سعدو القصارأدبيدمشق23614985

فاطمهدانا محمد حجازي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق237507

رزان حمودةدانة عماد هاشمعلميدمشق23836408

بارعه اياسودانة محمد مازن رمضانشرعيدمشق239598

ماريادانيا احمد فاقيأدبيطرطوس2403205

رودينهدانيا عماد البعينيأدبيالسويداء2411082

عبيردانيا محي الدين الشعار(خياطة المالبس)نسوية دمشق242420

وجيههدانيال ركان خويصأدبيالسويداء243356

مروهدانيه ايمن الحرش(خياطة المالبس)نسوية دمشق244421

رانيادانيه مازن أشمر(خياطة المالبس)نسوية دمشق245256

هناءدانيه ماهر الهبجعلميدمشق24642620

جمانهدعاء جهاد البغداديعلميدمشق24739734

كفادعاء ديب النداف(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق248544

عفافدعاء محمد عيسىأدبيدمشق24917145

عفافدلع شاهين صالحه(خياطة المالبس)نسوية السويداء250112

نجاةدلع صايل الصحناوي(خياطة المالبس)نسوية السويداء25110

ابتسامدلع علي يوسفعلميحمص25223922

وفاءدلع فارس فيصلعلميريف دمشق25327296

هبادلع محمد اياد النويالتيعلميريف دمشق25435593

لينادلع وسيم الذيب(خياطة المالبس)نسوية السويداء25512

هاالدياال حمدي دعمشعلميدمشق25641185

سماهرديانا شاهين ناصر(خياطة المالبس)نسوية السويداء257113

مرفتديانا وليد البراضعي(خياطة المالبس)نسوية السويداء25845

مريمديمه محمدوليد العسليعلميدمشق25936253

رغددينا اياد ياسينأدبيدمشق26011542

غادهدينا باسل ابو علي الحلبي(خياطة المالبس)نسوية السويداء26115

رقيةدينا محمد غنامعلميريف دمشق26227725

هاديهرؤى بشار يعقوبعلميدمشق26335079

اميرهرؤى سامر الدقي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق264146

ايمانرؤى مهيمن الطحانعلميدمشق26543881

سوسن الشيريرؤى وسيم الشهابيعلميدمشق26640149

ايمانراشيل زهير البدويأدبيريف دمشق2677041

بثينهراغب رائد غيبيتقنيات الحاسوبالسويداء26816

ريمراما احمد عودةعلميريف دمشق26935599

نسيمراما امير الصاهودعلميريف دمشق27036343

هناديراما زياد العطار(خياطة المالبس)نسوية دمشق271423

علياراما شادي جريره(خياطة المالبس)نسوية السويداء27274

منىراما شحاده آله رشيعلميدمشق27336056

املراما عاطف عامرعلميالسويداء2744808

منتهاراما غسان زين الدين(خياطة المالبس)نسوية السويداء275140

رناراما ماهر بكري(خياطة المالبس)نسوية السويداء27681
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تهانيراما محمد دوابه(خياطة المالبس)نسوية دمشق27722

ايمانراما محمد شموطعلميدمشق27841749

صباحراما محمد شيخه(خياطة المالبس)نسوية دمشق279207

نورراما نور الدين قصيباتي شحرور(خياطة المالبس)نسوية دمشق28024

امالربا ابراهيم شروف(خياطة المالبس)نسوية السويداء28182

املربا محمد عوضعلميريف دمشق28224468

نهىرباب حمود عمادعلميالسويداء2835701

سناءربانا ابراهيم شاالتي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق284148

فوزيهرجاء محمد خير ديركيأدبيدمشق28514316

سماحردينه مأمون البربورأدبيالسويداء2861381

خولهردينه محمد السعيدأدبيريف دمشق2876129

ميسونرزان زياد الريحاوي(خياطة المالبس)نسوية دمشق288264

سلوىرشا رياض سكيكر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق289271

رندهرشا مازن تركوعلميدمشق29042107

رنارشا محمود االحمد العبودعلميدمشق29140010

غيداءرشا وحيد كحيلأدبيحماة2925643

سماحرضوان اسماعيل لبودهأدبيدمشق2935503

منالرغد احمد رائد النابلسي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق294422

رجاءرغد اياد خداج(خياطة المالبس)نسوية السويداء29516

يسرىرغد حمود بوحسون(خياطة المالبس)نسوية السويداء29697

زينبرغد خالد النابلسيعلميدرعا29716481

نزيهارغد عبد الوهاب البصله(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق29852

ايمانرغد عماد رابعة(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق299547

صفاءرغد فراس حوش(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق300351

نوالرغد كميل عريج(خياطة المالبس)نسوية السويداء30118

وفاءرغد محمد حسام الجليالتي(خياطة المالبس)نسوية دمشق302543

سمررغد محمد سليم االيتونيأدبيريف دمشق3032485

رانيارغد منير زين الدينأدبيالسويداء3041228

سحررغد نزار أبو دقن(خياطة المالبس)نسوية دمشق305428

رائدةرغد نضال المصريعلميدمشق30645018

غصونرغد نعمان محي الدين(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق30792

هدايارغد ياسر اللحام(حالقة وتجميل)نسوية دمشق3081006

هدىرغداء عبد العزيز العوا(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق30993

فاتنرغدان صالح عزامأدبيالسويداء31071

فهميهرفيف عيسى صبيحأدبيريف دمشق3115168

اسماءرقيه عبد هللا اليعقوبعلميدرعا31217678

جومانةرنا سهيل سماق(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق313182

سماحرند غسان ابوعلوانعلميالسويداء3145705

جهينهرنيم احسان مقلدعلميالسويداء3155707

ابتسامرنيم زياد حميديعلميريف دمشق31634577

رباحرنيم عبد المنعم ضبابأدبيريف دمشق3178537

ريمرنيم محمد خليفة(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق318383

بيانرنيم محمد طرابيشيأدبيدمشق31918319

هاله حمدانرنيم محمد بسام ديابعلميدمشق32040161

فاطمهرنيم نجيب كعيكةأدبيريف دمشق3213386

ايمانرها خالد فرجعلميدرعا32215975
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غديررهام جمعه الحمدان العبدهللا الحمدانعلميريف دمشق32328257

وئامرهام حمدو حمدو(خياطة المالبس)نسوية دمشق324165

جمانهرهام محمد عدنان منجد(خياطة المالبس)نسوية دمشق325430

لمىرهف حسين حربعلميالسويداء3264992

افكاررهف رفيق رشيدأدبيالسويداء3271013

هديهرهف عمر العسسعلميدمشق32842132

نورهرهف نضال الرفاعيعلميدمشق32936726

فاطمهرهى خالد شهابأدبيريف دمشق3302725

مهيبهروان احمد صعب حرب(خياطة المالبس)نسوية السويداء33198

امانيروان حكمت الصحناوي(خياطة المالبس)نسوية السويداء33299

رندهروان سامر رزوق(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق333594

يسراروان محمد غسان المصري(خياطة المالبس)نسوية دمشق334269

سحرروز فائق الحمادأدبيدمشق33514339

ميسونروعة ناصر الحميدي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق336183

منىروعة يوسف األطرش(خياطة المالبس)نسوية السويداء337127

سمرهروعه نضال ابو فاعور(خياطة المالبس)نسوية السويداء338100

تمامروال موفق ابو مدينأدبيالسويداء3391810

سلمهروى حسين الطويل(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق340180

سمرروى عبد الرزاق الخباز(خياطة المالبس)نسوية دمشق341209

حليمهرويدا محمد منذر بردان(خياطة المالبس)نسوية دمشق342210

ناهدريم جمال شمسوأدبيدمشق34314347

رهفريم خلدون الشايطه(خياطة المالبس)نسوية دمشق344347

باسمهريم محمدمحمود المملوكعلميدمشق34536230

قمرريما احمد المنجدعلميدمشق34643584

سارهريما بالل حيبا(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق34754

اميرهريما محمد امين الحافظ نحاسعلميريف دمشق34834795

بتولريما نزار الصوصعلميدمشق34937396

رانيهريمه عمر حمويأدبيدمشق35012000

خلودريمه مدين عبدهللاعلميريف دمشق35137310

منىريهام محمد بكر جنيح(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق3525503

كوثرزهراء بشار حيدر(خياطة المالبس)نسوية دمشق353434

فاطمهزهراء حسان المسكيعلميدمشق35443585

اميمازهراء محمد عرقوبعلميدمشق35537375

فاطمهزهراء معمار المعمارعلميحماة35621647

زينبزهرة محمد عمر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق357184

وفاءزهره حاتم عاشور(خياطة المالبس)نسوية دمشق358547

ديمازيد سمير الصباغعلميالسويداء3593654

ميساءزين العابدين علي جعفرعلميالقنيطرة3605115

منالزينب بالل خليل(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق361386

سوسنزينب رمضان صالحعلميدمشق36239195

مرام كرومازينه محمد حسان الباروديأدبيدمشق36316858

ندىزينه محمد يحيى هاشمأدبيدمشق36412234

مهازينه مصطفى الحمال حمزه الكعيكاتي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق36555

وداعزينه وهيب السمانعلميالسويداء3665137

هيفاءسارا غسان هنيديعلميالسويداء3675789

جلنارسارة بسام عجميةأدبيالقنيطرة3682149
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خيريهسارة رضوان جمعهحديث (فندقي مطبخ)سياحةريف دمشق369202

سهاد البكريسارة رياض مرعيعلميدمشق37035218

روالسارة ياسر مرهجعلميطرطوس37112270

يسرىساره احمد سعد الدينعلميالقنيطرة3728046

سمرساره بسام عليعلميريف دمشق37324322

سماحساره بشار الطباعأدبيدمشق37415814

روضهساره حسن عبله(خياطة المالبس)نسوية دمشق375604

مهاساره رياض الغجري(خياطة المالبس)نسوية السويداء37620

نوار ديابساره عبد الحسين االسعدعلميدمشق37735645

زينبساره عبد الرحمن الحريريعلميدرعا37814058

هيفاءساره عبد الكريم النجار(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق379185

عهدساره عماد الدين العسليعلميريف دمشق38028076

شذاساره فواز العسافعلميدمشق38136675

غزالهساره ماجد كريديعلميريف دمشق38236553

جيناساره مازن عكيليعلميحماة38318817

مهاساره محمد السبيعيعلميدمشق38439731

حنانساره منير مقلدأدبيالسويداء3851836

سميرهساره موسى الحوراني(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق386425

فطومهساره نعمان رياعلميريف دمشق38729065

وجيههساره ياسر الخطيبأدبيريف دمشق3888712

نضالسالي طلعت فقيه(خياطة المالبس)نسوية دمشق38930

عفافسالي محمد طارق قره باشعلميدمشق39043036

باديهسامي راكان بقدونسأدبيريف دمشق391488

زهريهساندي خضر خويص(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق392187

عفافساندي لورنس بركاتعلميريف دمشق39325814

نجاهسحر عمير اجنيدعلميدمشق39443903

ليناسحر عوني الدباغ(خياطة المالبس)نسوية دمشق395549

باسمةسدرة أيمن البرازي(خياطة المالبس)نسوية دمشق396351

كوثرسدرة اسامه خليفه(خياطة المالبس)نسوية دمشق397550

مريمسدرة شكري مداده(خياطة المالبس)نسوية دمشق398273

املسدرة عادل سوسق(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق3994

هيامسدرة عماد الدين المال(خياطة المالبس)نسوية دمشق400274

سهاسدرة محمد حسان دكدك(خياطة المالبس)نسوية دمشق401436

زهورسدرة المنتهى محمد سليمعلميريف دمشق40235422

هالسدرة المنتهى ياسر الذيب(خياطة المالبس)نسوية دمشق403278

غادهسدره أحمد العبدهعلميدمشق40440095

فايزهسدره جمال الدين االيوبي(خياطة المالبس)نسوية دمشق405136

املسدره حسن محفوظعلميريف دمشق40639388

نوالسدره حسين الصوعهعلميدمشق40744487

آسيهسدره طارق قصارعلميريف دمشق40836575

تهانيسدره عدنان ساعاتي(خياطة المالبس)نسوية دمشق40999

سلوىسدره محمد علي جوادعلميدمشق41036816

ندى الدركزنليسدره محمد نبيل الحموي(خياطة المالبس)نسوية دمشق411277

باسمهسدره محمدبسام الطويلعلميدمشق41236198

سارهسدره محمود يانسون(خياطة المالبس)نسوية دمشق413213

نجاحسعود سعود ذيابأدبيالسويداء414769
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راجيهسالف أمين عرنوسعلميالسويداء4155269

منالسالف ماهر العريضي(خياطة المالبس)نسوية السويداء416104

فاطمهسالم احمد العبد القادر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق417275

رجاءسالم نزيه محاسن(خياطة المالبس)نسوية السويداء41824

نسرينسالم نضال الترك(خياطة المالبس)نسوية دمشق419439

منالسالي بسام اشتيعلميالسويداء4205422

منىسلمى اسماعيل ابو قاسمعلميحماة42120994

باسمهسلمى مامون بندقجيعلميريف دمشق42228294

تهانيسلمى محمد هيثم الصباغ(خياطة المالبس)نسوية دمشق42334

مؤمنهسلمى يوسف الريس(خياطة المالبس)نسوية دمشق424100

فاطمهسليم عصام الرفاعينجارة األثاث والزخرفةدمشق4254760

عالسما محمد امير النوريعلميدمشق42638439

هديهسماح احمد قويسم حديدهأدبيدمشق42716425

سحرسماح غسان الوهبه(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق428189

اسماءسميره بالل سقبانيعلميدمشق42936776

فاديهسنا مازن هاللعلميالسويداء4306001

سميرهسنا منذر مرزوق(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق431389

كوثرسنا ء خضر ذيابات(خياطة المالبس)نسوية دمشق432606

زهريهسناء رياض العواد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق433276

حفيظهسندس احمد اصف حيصعلميحماة43416986

سعادسندس عبد الفتاح السمانأدبيدمشق43515855

فاطمهسندس محمد احمد عليعلميريف دمشق43626388

هالسوار رضوان الشوفيأدبيالسويداء4371872

ميرفدسوار سائر العلي(خياطة المالبس)نسوية دمشق438171

سلوىسوان عماد سنديانعلميريف دمشق43925908

صفاءسوزان هشام منال حسن(خياطة المالبس)نسوية حمص44020

مريمسوسن إبراهيم عمرعلميريف دمشق44136623

إيمانسيدرا احمد العلوش(خياطة المالبس)نسوية دمشق44278

نسرينسيدرا الياس حمصيعلميدمشق44344243

مولودهسيدرا حمود الحميدي(خياطة المالبس)نسوية دمشق444552

سهامسيدرا سمير المجليأدبيالقنيطرة4453820

فاطمه عمرانسيدرا صالح الدين يوسفأدبيدمشق44616439

شيرينسيدرا عامر اله رشي(خياطة المالبس)نسوية دمشق447355

الفتسيدرا عبد السالم حمودعلميدمشق44838973

حفيظةسيدرة سعيد خطاب(خياطة المالبس)نسوية دمشق449280

لطفيهسيدره ياسر انطاكيه لي(خياطة المالبس)نسوية دمشق450443

زبيدةسيرين عبدالمنعم العلبي(خياطة المالبس)نسوية دمشق451102

امانيسيرين محمود فضلونأدبيدمشق45212050

ديانهسيلفي جورج قصقص(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق453193

خلودسيما غزوان شيخ موسى(خياطة المالبس)نسوية دمشق454356

كندهسيما محمد علي معروفعلميدمشق45539323

رناسيما وليد يحيى(خياطة المالبس)نسوية دمشق456215

كندهسينتيا سامر خوامعلميريف دمشق45723627

ماجدهشام جمال عاجي(خياطة المالبس)نسوية دمشق458216

نسرينشام طارق المال صالحعلميدمشق45936191

غادهشام نضال نوفلعلميالسويداء4604918

10



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة  

سلوىشريفه راضي غرز الدين(خياطة المالبس)نسوية السويداء46126

لجينهشفق سالمه الشعار(خياطة المالبس)نسوية السويداء46227

سوسنشفيقه منيب عاقورعلميريف دمشق46329871

لمياءشهد أحمد كرابيجأدبيريف دمشق4647101

سلمىشهد بشر دعبولعلميريف دمشق46527239

ميساء كحيلشهد جهاد القصيباتيعلميدمشق46637508

باسمةشهد جهاد بو حسون(خياطة المالبس)نسوية السويداء467115

غصانشهد حسان الدكاك(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق468194

هدىشهد سامر ابو حسن(خياطة المالبس)نسوية السويداء46928

نجوهشهد سامر نكدعلميالسويداء4705015

نور القصارشهد شهاب الدين المحلميعلميدمشق47141020

هيفاءشهد عالم قدورعلميحماة47221017

دموعشهد كمال القنطارأدبيالسويداء4731235

حنانشهد كمال حمزهأدبيالسويداء4741898

عبيرشهد محمد أمين نوح(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق475393

حنانشهد محمد خالد الطباععلميدمشق47635998

نورشهد محمد علي عزامأدبيدمشق47715873

رناشهد محمد ماهر الشواعلميدمشق47842711

سوسنشهد محمد هشام طيفور(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق47958

مثيالشيم سليمان زين(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق480278

منىشيماء أحمد عامر طبيخ(خياطة المالبس)نسوية دمشق481388

وسامشيماء اكرم شيخ ضاهر(خياطة المالبس)نسوية دمشق482358

ثناءشيماء رضوان زنبوعه(خياطة المالبس)نسوية دمشق483217

رانياشيماء مازن سرور(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق484279

هناديشيماء محمد منصور(خياطة المالبس)نسوية دمشق485284

حنانشيماء محمد رضوان الغضبان(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق48659

صفاءصبا زياد يوسفعلميدمشق48739469

سوريةصباح محمد بسام العبد هللاأدبيريف دمشق4887518

ايمانصفا عمار المازري(خياطة المالبس)نسوية دمشق48937

غاليهصفا فادي السيوفيعلميدمشق49035774

ايمانصفا ياسين الهواري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق49198

ساريهصفيه خالد ابو زيد(خياطة المالبس)نسوية دمشق492285

هدىضحى احمد جهيم(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق493561

سوسنضحى احمد زهرة(خياطة المالبس)نسوية دمشق494554

خلودضحى محمد بشار دادا الهندي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق495196

ميرناطارق زياد تياشأدبيدمشق4965590

أملطاهر ياسين الشلبيعلميدمشق49724289

ايمانطيبه احمد حوريه(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق498690

منتهىطيبه احمد عبد الرحمنعلميريف دمشق49939560

فاطمهعائشه محمدسعيد دحروجأدبيريف دمشق5007744

غادهعامر عماد الدين ابو شامهعلميدمشق50122114

هويدهعبد الرحمن علي ابو عسافعلميريف دمشق50219359

وفاءعبد الرحمن عماد النحاسعلميدمشق50332906

انتصارعبد الرحمن محمد جمال بشيرأدبيدمشق5042177

ايمانعبد المحسن عبد هللا دلحيأدبيدمشق5052218

هالهعبد الهادي محمد خير الحصريعلميدمشق50628047
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كنانةعبد الوهاب تمام العبد هللانجارة األثاث والزخرفةريف دمشق5071117

غصنعبيده طالل وهبنجارة األثاث والزخرفةالسويداء508922

آمنهعبير عبد هللا القضمانيأدبيالسويداء5091917

حسنعتاب فرحان غيبهأدبيالسويداء5101297

رناعدي علي صالحهعلميالسويداء5114655

سحرعرين محمود االبرص(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق512645

غادهعفراء وليد تخترونجي(خياطة المالبس)نسوية دمشق513140

منالعفيف يوسف حربنجارة األثاث والزخرفةالسويداء514923

فاطمهعال احمد صباحعلميريف دمشق51537995

سميهعال جمال نصيرأدبيريف دمشق5162753

رشاعالء مجد العكامعلميدمشق51722146

رفقهعلي جمال الشيخعلميدمشق51825931

داللعلي خالد زرزرعلميريف دمشق51918743

ياسمينعلي محمد عراطأدبيدمشق5202266

ايمانعلي محمدحسان الحدادنجارة األثاث والزخرفةدمشق5214803

روكسانعلي مصطفى النجارعلميدمشق52220308

حنانعلي الهادي محمد عدي القطانعلميريف دمشق52317091

لمياءعمر حسان القضمانيعلميريف دمشق52415781

سهامعمرو محمد بهاء الدين العجقأدبيدمشق5255872

مهاعمرو خالد خالد بدرانأدبيريف دمشق526683

أسماءعهد أسعد قزح(خياطة المالبس)نسوية دمشق527176

ريماعهد احمد خليفة(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق528197

افتكارعيشه بهاء الدين الصبحأدبيدرعا5296276

فاطمهعيوش عبدهللا الموسى(خياطة المالبس)نسوية دمشق530555

سيناغاردينيا كنان الجرمانيأدبيالسويداء5311936

كلثومغاردينيا منصور العسكري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق532395

كوثرغدير زكريا هندي(خياطة المالبس)نسوية دمشق533389

سناءغدير محمد الحمصي(خياطة المالبس)نسوية دمشق534361

ديماغدير مروان الشحفعلميالسويداء5356132

ناهدغدير همام جلبوط(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق536564

ساميهغرام لؤي عزامأدبيالسويداء5371941

مرفتغزل جالل العفيف(خياطة المالبس)نسوية السويداء53876

منالغفران محمد حويشانأدبيريف دمشق5398990

مهاغفران نوري العلي(خياطة المالبس)نسوية حماة540683

ريماغفران وليد الجمالأدبيالسويداء5411019

زينب تللوغنا مفيد مدنيعلميدمشق54237040

ناديهغنوه طارق الكسمعلميدمشق54340762

رجاءغنوه نزيه العلي(خياطة المالبس)نسوية دمشق544290

وفاءغنى احمد ابو بكر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق545280

روضهغنى احمد زيتونعلميدمشق54637995

هدىغنى محمد الكيالنيشرعيدمشق547513

فاتنغنى محي الدين حليمه(خياطة المالبس)نسوية دمشق54838

ريمهغنى معن محاسنعلميريف دمشق54927946

لميسغيث محي الدين صبيحعلميريف دمشق55017313

فاتنغيداء بسام خلف زين الدينأدبيالسويداء5512430

ربافؤاد بشير حمويعلميدمشق55228996
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رضوانهفاتن سامر درويشأدبيريف دمشق5535277

سهىفادي عبد الرزاق طويلهحديث (فندقي مطبخ)سياحةدمشق554125

انعامفاطمة فهد نور(خياطة المالبس)نسوية دمشق555363

ماريافاطمة هايل فضلعلميريف دمشق55639058

خلودفاطمة الزهراء احمد شاميه(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق557566

كريمهفاطمه جمعه الذيب(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق558304

ميساءفاطمه خضر الخضرعلميريف دمشق55935775

سناءفاطمه رفعات عمر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق560121

زاهرهفاطمه محمد عامر شمو(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق56163

ماجدهفايزه أحمد زياز(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة56215

الهامفداء خالد حديفهالتقنيات الكهربائيةالسويداء563450

رنافدوه خليل قلومهأدبيدمشق56415382

ندىفدوى مختار مياساعلميريف دمشق56538242

رانيافرح ابراهيم العقادعلميدمشق56641596

لمىفرح اسامه يحيىعلميريف دمشق56740218

نجوىفرح حسين علوان(خياطة المالبس)نسوية السويداء568105

ايمانفرح زياد محمد الحنتعلميريف دمشق56926713

سرابفرح عدنان ابراهيم(خياطة المالبس)نسوية دمشق570561

فاتنفرح محمد بسام طبيخ(خياطة المالبس)نسوية دمشق571687

منالفرح منير عبد الواحد(خياطة المالبس)نسوية دمشق572107

افراحفردوس ايوب يوسف(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق573200

رقيهفهميه نورس النفوريعلميدمشق57441601

ثناءفيحاء محي الدين بزازه(خياطة المالبس)نسوية دمشق575390

حليمهفيروز احمد الجاحد(خياطة المالبس)نسوية درعا576131

اخالصقصي جهاد عامرعلميالسويداء5772977

بديعهقمر عبدالقادر عبدالقادرأدبيريف دمشق5789754

مرفتقمر فراس الحيوكعلميالسويداء5796328

رجاءكاترين عمار ابو فخر(خياطة المالبس)نسوية السويداء58060

سانديكارال جورج لويسعلميدمشق58136894

حنانكارال فارس مرشهعلميدمشق58237227

عالكارول ركان أبوخيرعلميريف دمشق58336805

لينداكارين مهران عرضحالجيان(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق584202

ناهدكرم ماهر غياضعلميريف دمشق58515790

رازنهكريم جهاد البريديعلميدمشق58619606

سيلياكريم نائل عبد السالمعلميريف دمشق58716616

جمانهكناز هندي ابو دقه(خياطة المالبس)نسوية السويداء588204

آالءكنان حيدر عمراني كرنديعلميدمشق58925292

ميسرالرا باسل الحوراني(خياطة المالبس)نسوية دمشق590367

روضهالرا خالد عائشه(خياطة المالبس)نسوية دمشق591178

سحرالرا خضر اسماعيل(خياطة المالبس)نسوية دمشق592179

نسرينالرا خلدون نعمان(خياطة المالبس)نسوية السويداء59332

أملالرا فهد الحمصيأدبيدمشق59414455

سهيرالرا محمد زين الدين(خياطة المالبس)نسوية السويداء595106

سونياالرا محمد عثمان(خياطة المالبس)نسوية دمشق596562

ريمالرا محمد مازن قصارعلميدمشق59743628

ثرياالنا بشار المؤذنأدبيريف دمشق5982856
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ليلىالنا رضوان المكمل(خياطة المالبس)نسوية دمشق599220

ملكالنا عدنان شيخ الشباب(خياطة المالبس)نسوية دمشق600391

رغداءالنا على السمره(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة60116

بلسمالنا علي عيسىعلميطرطوس60211420

صباالنا فادي عبيد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق603205

رناالنا محمد كمال كنعانعلميدمشق60444974

رندهالنا محمد ياسين جبان(خياطة المالبس)نسوية دمشق605392

انشراحالنا ميشيل دخيلعلميريف دمشق60636839

ليناالنا وليد صالح(خياطة المالبس)نسوية دمشق607108

غفرانلبابه محمد فهد الطويلعلميدمشق60843936

رنالبنه محمد ابراهيم(خياطة المالبس)نسوية حماة609530

أميرهلبيب مازن رسالنأدبيدمشق6107855

نورلجين أنس هيكلعلميدمشق61138372

سحرلجين احمد سرور المحمود(خياطة المالبس)نسوية درعا612143

ربالجين احمد منصور(خياطة المالبس)نسوية دمشق613393

مريملجين خالد برغوث(خياطة المالبس)نسوية دمشق614563

مريملجين خالد عزوزأدبيدرعا6156430

ماء السماءلجين رضوان زينعلميريف دمشق61628341

هنادهلجين غسان الجبرعلميالسويداء6175039

دريهلجين فراس النفيعلميدمشق61839265

غادهلجين كامل عرنوس(خياطة المالبس)نسوية السويداء619117

نسرينلجين محمد سليم بدير(خياطة المالبس)نسوية دمشق620371

اصالحلجين محمد غسان خاروفعلميدمشق62138656

راميهلجين محمدساطع الكمشهعلميدمشق62237281

حنانلجين نورس الكيالني(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق62326

فلكلقاء طارق الخليفه(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق624207

ناريمانلما نديم الهاديعلميريف دمشق62533297

منىلميس جهاد االبلوجأدبيدمشق62615118

نايفهلميس حمزه كيوان(خياطة المالبس)نسوية السويداء62746

امنهلوركا زياد شبرق(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة62818

ميسونلونا حسام الشريطي(خياطة المالبس)نسوية دمشق629299

هدىلونا سعيد بندقجي(خياطة المالبس)نسوية دمشق630609

ندىلونا هيثم الموسىعلميدمشق63136890

نورهليال متعب بحصاصعلميالسويداء6325165

أنعامليان عبد الحليم اليوسفعلميدمشق63337992

نجوىليان عبد الرحمن العبد هللاعلميريف دمشق63427164

فاطمه ميسانليان فواز الرباطعلميريف دمشق63526647

سارهليث محمد جهاد الكرديعلميدمشق63630790

هناديليالس اياد محمدأدبيدمشق63715979

اميرهليالس فؤاد قدوره(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة63819

هناليلى جالل الداالتي باصيلأدبيريف دمشق6395962

سلمىليليا محمد باسل جمال الدينعلميدمشق64040795

راميالين جهاد النبكيعلميريف دمشق64139338

اسماءلين خالد الطالبعلميدرعا64215442

ميسونلين رامي سلمانعلميالسويداء6436791

راميهلين عبد القادر خادم السروجيعلميدمشق64436605
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صفاءلين فائز الموصلليعلميدمشق64543947

نواللين ماجد ابوزيدانأدبيريف دمشق6469169

لينهلين مامون ابو شقرهعلميالسويداء6476289

حنانلين منير العبدهللاعلميالسويداء6486792

ماجدهلين نزار الخن(خياطة المالبس)نسوية دمشق649453

حميدهلين يوسف نظر(خياطة المالبس)نسوية دمشق650109

حنانلينا ابراهيم كلثوم(خياطة المالبس)نسوية دمشق651302

فلايرمؤمنات صالح النفاخ(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق652210

ظاللمؤمنه غسان حبزه(خياطة المالبس)نسوية دمشق653182

فاديهمادلين أدهم ابو مغضبأدبيالسويداء6542041

هدىمارسيل سليم رزق(خياطة المالبس)نسوية السويداء655205

ماريامارك غصوب حناعلميحمص65613830

كرستينماريا حسان التسعينيعلميريف دمشق65727878

هويدهماريا حمود مربيهأدبيريف دمشق65811792

ايمانماريا رامز الصغيرعلميريف دمشق65923999

مالكماريا عارف داووديعلميدمشق66044799

نور الهدىماريا محمد بسام حالوهعلميدمشق66141619

رفيدهماريا محمد بشار عبيدعلميريف دمشق66235821

سمرماريا محمد نور علياعلميريف دمشق66334918

سناءماريا محمدمرهف قربان بارودي(خياطة المالبس)نسوية حماة664175

خزيمهماريا ممتاز الدباسأدبيدمشق66515123

هالماسة محمد ماهر دقرعلميدمشق66639279

غروب عونماسه بشار دقو(خياطة المالبس)نسوية دمشق667497

علياءماسه فادي اللحامأدبيدمشق66811899

لبابهماسه محمد الحلوعلميدمشق66943144

ميادهماسه محمد قنوععلميريف دمشق67025639

رلىماسه محمد مبارك(خياطة المالبس)نسوية دمشق67151

أميرةمايا أحمد سامر رواس(خياطة المالبس)نسوية دمشق67282

بدرمايا اسامه االطرش(خياطة المالبس)نسوية السويداء673131

وفاءمايا بيان عبيد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق674211

تغريدمايا ثائر شهاب الدينعلميالسويداء6756383

سماحمايا خالد الكلسلي(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق6765505

نجوىمايا خلدون شيخ الحارهعلميريف دمشق67739971

رانيهمايا زياد حمزهأدبيالسويداء6781126

ميسونمايا شريف المقتعلميالسويداء6795456

أملينمايا عيسى عوادعلميريف دمشق68033989

سلوىمايا فراس عدوانأدبيالسويداء6812050

غنىمايا مازن البلبيسيعلميدمشق68235952

هالمايا محمد زهير ابو الشاماتأدبيدمشق68312210

عهدمايا محمد شادي قنبرعلميدمشق68436679

نجاحمايا محمد مازن تبان(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق685284

منىمايا مهند مهنا(خياطة المالبس)نسوية السويداء686151

ريمامايا نزار سيفعلميدمشق68739167

تغريدمايا هيثم عباس(خياطة المالبس)نسوية دمشق688499

ليلىمجد خالد السيد(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة ريف دمشق6891124

املمجد خالد فهدأدبيالسويداء690492
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اسماءمحمد باسل مطر الحاج علينجارة األثاث والزخرفةالسويداء691926

زينبمحمد خالد الزخعلميدمشق69227103

ازدهارمحمد عبد الحميد شرفعلميدمشق69331970

لينامحمد غسان المصرينجارة األثاث والزخرفةدرعا694930

ناهدمحمد محمد غسان السليمانعلميدمشق69528363

غنىمحمد موفق العليعلميدمشق69626193

اسماءمحمد وليد االسماعيلعلميدمشق69719703

عبيرمحمد يحيى حسنأدبيالقنيطرة69851

شهنازمحمد أويس احمد زينوعلميدمشق69923855

عاليهمحمد اسماعيل عماد الدين المصريعلميدمشق70033133

زكاءمحمد ايمن مهدي قاروطعلميدمشق70129093

لمامحمد جواد عبد الهادي حمورعلميدمشق70223430

رنامحمد حبيب عبد هللا الناعسة(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق7035379

نعمهمحمد راتب يوسف عاجينجارة األثاث والزخرفةدمشق7044860

ميسونمحمد زهران موفق سالمأدبيدمشق7058171

اسماءمحمد سعيد عبد العزيز شوقلعلميدمشق70629267

هزارمحمد عدنان فايز العشأدبيدمشق7071783

رشامحمد عمر محمد بشار بكداشعلميدمشق70819709

ميساءمحمد عمران زياد عبد الرؤفأدبيدمشق7092540

عبيرمحمد عمران ياسر سلومأدبيدمشق7103943

سهاممحمد مؤمن محمد ناصر الجندينجارة األثاث والزخرفةدمشق7114983

مريممحمد ماهر شفيق عباسأدبيدمشق712296

عبيدهمحمد مجد محمد غسان الصيداوي(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق7135384

ميساءمحمد مجد محمد يوسف عاشورنجارة األثاث والزخرفةدمشق7144779

منىمحمد مصطفى محمد سعيد الحامضنجارة األثاث والزخرفةدمشق7154780

يسرىمحمد ممدوح هيثم الباردنجارة األثاث والزخرفةدمشق7164819

ريمامحمدعدنان محمدياسر الشربجيأدبيدمشق7176919

ناريمانمحمديمان محمدوسيم ياغوبعلميدمشق71828540

لبنىمرام فادي ضوعلميريف دمشق71936923

سمرمرجانه معمر كحلأدبيالسويداء7201097

حنانمرح اسامه بو حمدانأدبيالسويداء7212453

فاديهمرح سعيد ابولطيفعلميالسويداء7225756

مولودهمروه حمود الحميدي(خياطة المالبس)نسوية دمشق723612

فاطمهمروه خالد العلو(خياطة المالبس)نسوية درعا724249

عائدهمروه ظافر ابراهيمأدبيطرطوس7252235

داللمروه غصاب السعيفانأدبيريف دمشق72610976

نهيلةمروه وهيب رزقأدبيريف دمشق72710978

تغريدمروى محمد منصور عاشور(خياطة المالبس)نسوية دمشق728458

عائدهمريم احمد رابعه(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق729213

هندمريم خالد بكرأدبيريف دمشق7302152

سماحمريم سامر الدقاقعلميدمشق73141089

نديدهمريم سامر السمان(خياطة المالبس)نسوية دمشق732501

سهرمريم سمير االحمد(خياطة المالبس)نسوية دمشق733566

يوآنا دوروتامريم عبد هللا ابو بكرعلميريف دمشق73428153

حميدهمريم علي عيسى(خياطة المالبس)نسوية طرطوس73532

نيروزمريم لؤي الحسينأدبيحمص7369719
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هالمريم مازن شبيبعلميريف دمشق73736953

هويدامريم محمد بسام المنجد الشهير باللحام(خياطة المالبس)نسوية دمشق738111

دانيهمريم محمود البرادعيعلميدمشق73937663

سميرهمريم محمود سلومأدبيدمشق74015408

ايمانمريم محمود قباقيبيعلميدمشق74137403

هناءمريم نضال عبيد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق742285

رفيدهمزكين نذير يوسفأدبيدمشق74315410

راويهمصعب عبد السالم علياأدبيدمشق7449452

كوثرمالذ احمد الرفاعي(خياطة المالبس)نسوية دمشق745460

ايمانمالك وحيد الدعبل(خياطة المالبس)نسوية السويداء746152

نوالمنار محمود االسعدعلميدرعا74715017

فاطمهمنتهى رفعات العصريأدبيدمشق74816031

وفاءمنى محمد عمر ليال(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة74920

لمعاتمها ابراهيم دفضعأدبيريف دمشق7509322

رائدهمها سامر الحمصيأدبيدمشق75114858

منيرهمها محمد بسام فضه(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق752215

ماجدهمهند عدنان السعديعلميالسويداء7533990

منالموفق زياد المصريعلميريف دمشق75415715

رنا الخياطمي محمد النقطه(خياطة المالبس)نسوية دمشق75553

مهامياس محمد عيد عالء الدين(خياطة المالبس)نسوية دمشق756463

فادياميرا نضال قاروطعلميدمشق75736881

مهاميرنا محمد حوريهأدبيريف دمشق7589345

رندهميره محمد سامر غزالعلميدمشق75939768

ابتسامميريانا سهيل فهدعلميالسويداء7605461

انتصارميس سعيد زهر الدين(خياطة المالبس)نسوية السويداء76138

خديجهميسم يوسف الغزاويعلميريف دمشق76234943

منالميالد خالد فيصلعلميالسويداء7633948

لجينناتلي كمال عبد الغنيعلميريف دمشق76427192

حسناءنانسي محمود قردنعلميدمشق76543814

عتابنانسي ناهي عبدالحي ابو فخر(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق766218

يسرهنبال عماد نصرأدبيالسويداء767805

نورمانتالي ايمن عقيلعلميالسويداء7685055

دانيانجاح بسام نبكيعلميدمشق76942799

عبيرندى رائد الخنعلميدمشق77044993

سهاندى ربيع الشعار(خياطة المالبس)نسوية السويداء77151

فدوىندى سلمان شلغين(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق772220

هناءندى فرج ابومغضب(خياطة المالبس)نسوية السويداء773135

اّمنهندى محمد العبدو(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق774656

امينهندى مصطفى حالوهأدبيدمشق77511991

سماهرنرجس ابراهيم محمد علي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق776163

ريماننزار منصور األطرشعلميدمشق77726392

فاطمهنسرين عبدهللا الموسى(خياطة المالبس)نسوية دمشق778568

هنادينعمه زاهر جمال الدين(خياطة المالبس)نسوية دمشق779569

ثناءنعيم محمد معتز كريم الدينأدبيدمشق7802978

عبيرنغم اكرم الغريب(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق781433

فهدينغم اياد ذيب(خياطة المالبس)نسوية السويداء78240
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فاديةنغم بدر يوسف(خياطة المالبس)نسوية حمص783388

ربيعهنغم حمد الشوفيعلميالسويداء7845643

املنغم خالد كرباج(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق785221

باسلهنغم عبدالغني قاطوع(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق78629

فاطمهنغم لؤي محمود(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق787581

عزهنهاد عمار يوسفعلميريف دمشق78827194

هندنهده محمد سامر موسىعلميدمشق78936568

ماجدهنهيده امير الضللي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق790222

فاطمةنوار احمد حسين(خياطة المالبس)نسوية درعا79141

املنوار فادي بالنأدبيالسويداء7922133

سعادنوار منهال فراج الشوفيعلميالسويداء7936809

مريمنور بريما صوري(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق794223

تيماءنور زياد البلخيعلميدمشق79543819

غفراننور قاسم الصالح(خياطة المالبس)نسوية دمشق796318

مياذنور لؤي أبوحربعلميدمشق79737260

غادة الزبيبينور محمد لبابيديعلميدمشق79837035

عبيرنور محمد حسان الحفارعلميدمشق79940846

غاليه صاصيالنور محمد عمار االدلبيأدبيدمشق80014539

فايزةنور محمود دقو(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق8018

صبرهنور محمود عاصيعلميدمشق80243820

داللنور موسى الحوراني(خياطة المالبس)نسوية دمشق803469

مرامنور هفال ديركيأدبيدمشق80417185

نوالنور الدين منذر محمدأدبيدمشق8051838

صباحنور الزهراء سعيد قراده(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق806258

احالمنور الهدى عزام زنداقيعلميريف دمشق80739426

منالنور الهدى عماد الجبه(خياطة المالبس)نسوية دمشق80857

ريماننورا محمد عبد الرؤوف الرجبيأدبيريف دمشق8097672

ميادهنورا محمد علي ناعورهأدبيريف دمشق81011609

روضهنورالهدى علي محفوضعلميدمشق81143974

زبيدهنورس بسام صوفيهأدبيدمشق8126457

فاطمةنيرمين ياسر حسن(خياطة المالبس)نسوية القنيطرة81325

فاديانيفين عالء عامر(خياطة المالبس)نسوية السويداء81441

انتصارنينار محمد الصيرفيعلميدمشق81536700

مناياهاجر علي زهورعلميطرطوس81612219

ليناهادي وسيم شرفنجارة األثاث والزخرفةالسويداء817930

منتهىهايدي حسام عوادعلميالسويداء8186161

رناهبة الرحمن ياسين عدلهعلميدمشق81943980

ليناهبة هللا محمد ماهر تللوعلميريف دمشق82025720

مريمهبه الياس جريجأدبيحمص8218860

فاطمههبه انور القرصهأدبيريف دمشق8229528

عبيرهبه باسم طه(خياطة المالبس)نسوية دمشق823192

اديبههبه ماهر الكلكل(خياطة المالبس)نسوية دمشق824571

منيرههبه موفق جرودي(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق82533

رشاهدى سامي هاشمعلميدمشق82642493

زبيدههدى مصطفى وهبه(خياطة المالبس)نسوية دمشق827194

لبنىهديل أحمد حصيرهأدبيريف دمشق8287198
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جامعة دمشق- االختبار األول- نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة  

امانيهديل محي الدين كوارهعلميدمشق82944147

لبنىهديل نبيل صالحعلميدمشق83039157

ليناهديه هللا محمد منذرعلميدمشق83137381

روالهزار رأفت سلومعلميالسويداء8325106

فاتنهال محمد عزت جمال الدين(خياطة المالبس)نسوية دمشق833376

رانيههمام تامر العفير(خياطة المالبس)نسوية السويداء834206

هيامهمسة رضا الحضوي(خياطة المالبس)نسوية السويداء83552

امانيهناء ماهر بكرعلميدمشق83638773

وفاءهنادي سمير كوجانعلميدمشق83737410

مروههند محمد وليد الكنج(خياطة المالبس)نسوية دمشق838471

رناهيا رائد ابو اللبنأدبيريف دمشق8397703

رناهيا رائد بدرانعلميدمشق84036714

حنانهيا عمر الخالد(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق841496

رانيههيا معن شراباتيعلميدمشق84240020

سعادهيام محمدهشام حربهعلميدمشق84336129

سلوى العبديهيلين عمر حموعلميدمشق84435641

سعادوئام حسين حسينأدبيريف دمشق84511012

صفيهوئام دياب ابو الليل(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق846136

صفاءوئام شاهر صالحه(خياطة المالبس)نسوية السويداء847119

ياقوتوئام عاصم ابو حمدان(خياطة المالبس)نسوية السويداء84871

رانيهوجد رضوان الحاج حسين(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق849290

حليمهوسام عبد الباسط الصبيحينجارة األثاث والزخرفةدرعا850932

أملوسيم سامر الحموي(تعليم مزدوج)صناعة األلبسة دمشق8515386

حنانوفاء حامد عكاشهأدبيدمشق85217161

رشاوالء حسام ياسينعلميالقنيطرة8536945

هياميارا نضال شلغينأدبيالسويداء8541240

وعديارا وسام الندافعلميالسويداء8555889

هند ناصرياسمين علي ادريس(خياطة المالبس)نسوية دمشق856510

هدىيزن خليل االبراهيمعلميدمشق85734502

ياسمينيزن سليمان ابوفخرنجارة األثاث والزخرفةالسويداء858932

هبة نموريزن محمد مرادعلميدمشق85919452

عبيريعرب بشار نادرعلميالسويداء8603619

سميرهيمامه اسامه خلوفعلميدمشق86135609

حنيفهيمان عدنان قبانيأدبيدمشق86218355

دانيهيمنه محمد زكريا حجهعلميدمشق86339505

غادهيمنى رياض المشعوت(خياطة المالبس)نسوية ريف دمشق864105

جميلهيوسف محمد السمكهأدبيدمشق8651861

___محمد ايمن الغباري________دمشقشرطي866

___محمد مازن الحلبي االعمى________دمشقشرطي867

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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