



ي - نتائج مسابقة كلية إلفنون إلجميلة 
 
جامعة دمشق- إالختبار إلثان




 إلجمهورية إلعربية إلسورية

   وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

ينوع إلشهادةمصدر إلشهادةرقم إالكتتابتسلسل
 
إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

85ريمإبرإر دمحم إنس ضمانعلميريف دمشق127065

يإحالم عدنان دحبور(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق2502
 
85إمان

67نعماتإحمد إيمن عبد إلحليمنجارة إألثاث وإلزخرفةدمشق34753

يدمشق44236 82إملإحمد دمحم نزإر إلباشاأدن 

82من إري    ج سليمان إلعالنعلميدمشق539271

غل(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق6521 64سميهإرسإء عبد هللا إلب 

يريف دمشق76961 60جيهانإرسإء عبد هللا إلرفاعيأدن 

60يمناإرسإء عدنان إلعسلي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق8395

56لطفيهإرسإء علي علي خوجه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق92

77رناإرسإء دمحم بشار إلسماكعلميدمشق1040504

82حنانإرسإء دمحم هشام إلحافظ(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق11325

ه(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق12106 87فاطمهإرسإء وليد بكبر

62عهدإسماء إحمد إلحرإكي(خياطة إلمالبس)نسوية إلقنيطرة131

82فاطمهإسماء برهان عبلهعلميريف دمشق1434657

72مريمإسماء عبد إلرحمن بكور(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق15315

84سهامإسمهان إيهم إلدرويشعلميدرعا1614289

ي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق17261 84هناءإالء دمحم إيمن جب 

80هناديإالء محمود حمودة(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق18526

69هبهإلزهرإء أنس ياسير علميريف دمشق1925759

62إملإلم دمحم رياض دركلعلميدمشق2038590

73سائرهإلهام ثائر خبرعلميإلسويدإء215781

ي مصطف  إلمحاميدعلميدرعا2214296
 
74تفىإمان

ه(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق2341 70ودإدإمل دمحم صب 

64عائشهإمل مرعي إلحسنعلميإلقنيطرة248003

ي كامل حمادهعلميريف دمشق2536057 87رندهإنج 

يعلميحمص2622713
90نرسينإنجيال منبر برشين 

يدمشق277851 يأدن  80آالءإنس عبدهللا إلزعن 

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق2863
يإية إنيس زريفى

 
88إمان

70ليلإية ثامر بوعساف(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء2992

ون(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق3047 77إمنهإية عبد إلوهاب جبر

69إمل صعيديإية مختار كيفوعلميدمشق3141947

82لوسيإيالف إحمد غانمعلميدمشق3244342

80غصون حامدإيالف كنعان شحادهعلميدمشق3341361

86ثرإءإيمان جب  إلصالح(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء34123

يريف دمشق359852 79هندإيمان حسير  بريجاويأدن 

69فاتنإيمان عبد إلمنعم إلحدإد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق36405

يريف دمشق375056 هإيناس عبد إلكريم طلبأدن  63سمبر

83فادياإيناس عبد إلمجيد نوح(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق38406

67مازنهإيناس عيىس إلسوإدي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق3945

65إيمانإيه إيمن حسونعلميدمشق4035613

78نىهإيوب ممتاز شعيبعلميدمشق4125595

80نبيلةؤبرإهيم سليمان إرشيدنجارة إألثاث وإلزخرفةدمشق424751

يدمشق4311857 50كريستينا فرجؤميلي فادي سمعانأدن 

يتقنيات إلحاسوبدمشق44706
 

88رجاءؤنانا نبيه ياع
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ي نبيل إللحامعلميريف دمشق4527694 74فادياؤنج 

57رإنياؤيلير  خالد نعيم(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء466

63إملأروى دمحم عادل عز إلدينعلميدمشق4742526

80حنانأريام جاد إلمول إالباظةعلميإلسويدإء486060

يريف دمشق492063 62سهامأالء خالد إلطويلأدن 

95رحاب إلخوجهألم دمحم غياث حسانعلميدمشق5040521

83فائدهأليدإ فيصل مرشد(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء513

يحماة527620 62درزيهأليسار بهجات بربورةأدن 

72عببرأليسار علي ديب(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق53235

يعلميإلسويدإء545954
 
63خالدهأمل جهاد إلغاوي إلشعرإن

يريف دمشق5510780 63هديهأمل عصام عوضأدن 

69سهبرأمل دمحم نضال إلبابا(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق565

ة فوإز جوبانعلميريف دمشق5728185 65روضةأمبر

ه وسام ضو(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق58172 67سوسنأمبر

73غفرإنأمينه دمحم هيثم جاريهعلميدمشق5944335

73صفاءأناستاسيا باسل إالبرإهيمعلميدمشق6039223

ي(خياطة إلمالبس)نسوية حمص612
 
63فاطمةأنعام ماهر عندإن

88رؤياتأية شاهر شاهير علميإلسويدإء624972

57علياءآالء حسن يعقوب(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق63245

هآالء عيد إلخاص(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق64169 69إمبر

يدمشق6515188 58إيمانآالء فهد طبنجهأدن 

يريف دمشق6611050 63رإئدهآالء قاسم إلخطيبأدن 

77روعهآيات رضوإن إبو شعر(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق67404

82رناآية باسل هديهاعلميريف دمشق6835484

79غادةآية مازن إلجلد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق698

يدمشق7015215 64سعادآيه إحسان إللحام إلسيدأدن 

يإلسويدإء711210 78رناآيه سامر شنانأدن 

93إملآيه شهاب دإمر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق72139

80ربيعهآيه كفاح عامر(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء73120

يدمشق7412051 64هناديآيه ماهر ذي إلنونأدن 

يعلميريف دمشق7525171
 
60رناآيه دمحم إسعد إالسطوإن

يآيه دمحم حسام إلمحيميد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق7666
 
64إمان

يريف دمشق772811 70رجاءآيه دمحم ربيع يوسفأدن 

59إيمانآيه محمود عبد ربه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق78243

68إناسآيه ملحم بريك هنيدي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء7956

هآيه وهيب عز إلدينعلميإلسويدإء806076 60فبر 

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق8111 70لينابتول جهاد إلقلعج 

يريف دمشق8210314 58وفاءبتول عماد زبديهأدن 

64إيمانبتول دمحم حسان إلحدإدعلميدمشق8344007

67عهودبتول دمحم نقاشيه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق84334

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق85198
 
94روعهبتول دمحم وحيد حورإن

يعلميدمشق8635056
 
68ميادةبثينة مؤمن دومان

77بثينهبدور دمحم منصور بشبرعلميريف دمشق8722309

79رحاببسمه إحسان حالوهعلميإلسويدإء886263
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

76وعدبشار دمحم سلومعلميدمشق8921063

ى إحمد جاسمعلميدمشق9039447 79منالبرسر

ى إيمن قنيص(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق91266 50ميساءبرسر

63وئامبشبر دمحم علي إلقاريعلميريف دمشق9220352

يدمشق9313862 82هيفاءبنير  حسن إلمهديأدن 

82فاتنبيان أحمد طريف إلصبوحعلميريف دمشق9422963

يدمشق9516741 92إبتسامبيان بشار إلبيشأدن 

ي إلدويري(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة دمشق965502
 
79إميمهبيان صاف

57لينابيان صالح خلف(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق97412

61حنانبيان عبد إلكريم إلحالق(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق98126

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق99413 بج  83غادهبيان دمحم سمبر إلرسر

يريف دمشق10011216 83نوربيان دمحم كوكشأدن 

84سمربيان دمحم نبيل إلقش إلشهبر بالسيوري(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق101176

78سكينةبيان مصطف  حوري(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق102253

ال إلياس عربشعلميريف دمشق10329829 85سمرببر

يريف دمشق1043055 نا ميخائيل غضبانأدن  89هزإرببر

78صالحهبيسان حسير  مسعودعلميإلسويدإء1055203

88كنانهبيسان رزق إلضحاكعلميحماة10621571

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق10770
يتاال إنيس زريفى

 
76إمان

يدمشق10812258 83هالهتاال جانكبر  خان خان إنزورأدن 

يعلميدمشق10940104
70مرإمتاال دمحم حسام مسالج 

62ليلتبارك حسان رسالن(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق110532

90عببرتسنيم خالد ديوإنهعلميدمشق11141991

يريف دمشق1129903 80نعمهتسنيم رمزي إبو هناأدن 

64نرسينتسنيم دمحم خبر موزي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق113203

85ماياتسنيم موفق عربج علميدمشق11442923

58رإنياتفى إحمد إلعدوإن(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق115249

67سمرتفى فاضل إالخرس(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق116110

يعلميدمشق11742003
 
76ناديهتفى دمحم بشار حلوإن

يعلميإلسويدإء1183995
 
81ذكاءتمام حكمت إلعطوإن

67خلودتيما عمر قصوعه(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء1197

62غيدإءتيمه يوسف حسو(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق120380

61أخالصثناء رعد صقر(خياطة إلمالبس)نسوية حماة121688

59سناءجاد إلكريم حسير  إلبياععلميدمشق12221065

يإلقنيطرة1232341 76سحرجلنار سامي إلعوإودةأدن 

78ريمجمال نارص إبوسعدعلميريف دمشق12416825

88ليناجنا بشار جنودعلميإلسويدإء1255211

57إملجنان عبد هللا إلسعيفانعلميريف دمشق12622550

يريف دمشق1273057 94كلودياجود رإمز مريشأدن 

91يمن جود سامر إلدبورعلميريف دمشق12835543

88منالجودي إحمد إلمولعلميدمشق12936746

يحماة1304008 86إنعامجودي إدهم إلتتانأدن 

84مجدجودي خلدون زرزورعلميدمشق13140577

يدمشق13215644 65إيمانجودي زهبر إالسودأدن 
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93عزهجودي عقبه بيطارعلميدمشق13335721

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق134158 88إسماءجودي عمر قرن 

60هبهجودي غسان إلمسكي إلشهبر بالخياط(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق135680

ي إلقادريعلميريف دمشق13633109
 
67نيفير جودي لؤي إلكيالن

87هندجودي مازن دله(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق13751

85إناسجودي دمحم إلعكشعلميدمشق13836071

64عببرجودي دمحم عيد إلجمل(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق139250

55عببرجودي محمود خلفعلميريف دمشق14028042

83رإمهجودي مروإن إلرفاعيعلميدمشق14135816

92ماسهجودي هيثم إلمجركش(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق14217

76عالجوري جالل نادر(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء143155

88ريمجوليان فوإز إلشاميعلميدمشق14425659

يإلسويدإء1451455 78رإغدهجوليانة عصام جربوعأدن 

82إنعامجويل رضوإن حدإدعلميريف دمشق14636253

يعلميإلسويدإء1476341
 
ي حسام إلجرمان

87دإلياجين 

82إيفلير حسير  باسم سلهبعلميدمشق14820975

76وعدحسير  دمحم إلمرعيعلميدمشق14920252

82سناءحال بسام إلحسنعلميإلسويدإء1505486

يإلسويدإء1511110 69سماححال خلدون نادرأدن 

يحال خليل شعيبعلميريف دمشق15228231
 
81إمان

59سوسنحال ماجد علومعلميإلسويدإء1535116

يحال دمحم إلرز(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق154161
 
77إمان

يعلميريف دمشق15525276 77إميمهحال دمحم صفاء صب 

79خلودحال منهال عزإم(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء156124

74ناريمانحال نديم إلهاديعلميريف دمشق15738049

81فتاه إلحمدإنحال يحنر محاويش(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق158483

يدمشق1591565 88مناحمزه دمحمسعيد ظاظاأدن 

63ثروتحمزه مجي إلدين قاسمعلميريف دمشق16017480

هحنان عادل حورإنيهعلميقطر16110120032 77إمبر

67رإنياحنير  خالد تبليس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق162342

77غزوهحنير  خالد عابدهعلميريف دمشق16335572

81مريمحنير  فضل هللا زين إلدينعلميإلسويدإء1645689

يحنير  ليث إلمرصيعلميدمشق16540940 83سوسن إلحلن 

87ماجدهحنير  مازن محرص علميريف دمشق16638341

84دإنيهحنير  دمحموسيم آقبيقعلميدمشق16737326

77ليناحوإء دمحم سعيد كفتاروعلميدمشق16839179

66بتولحورإء علي زلزلهعلميدمشق16944187

يدمشق17014679 78غزإلةحياة فارس سويدإنأدن 

80غيدإءحيدر حاتم دمحمميكانيك وكهرباء إلمركباتدمشق1714020

يدمشق1725466 يأدن  فتخالد وليد إلحلن  83مبر

يإلقنيطرة1732390 79من خالده رياض حويرأدن 

77قدريةخالدية عبد إلسالم بكور(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق174255

هخزإمه قفطان حاطومعلميإلسويدإء1756180 83شهبر

ف إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء17666 65ميالخولة معذى رسر
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94عاليهخوله عماد إلدين  إلمرصيعلميدمشق17739481

يدمشق17811594 يأدن 
65سهاد عديدإليا محمود رففى

يدمشق17914985 83حوريهدإنا سعدو إلقصارأدن 

90فاطمهدإنا دمحم حجازي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق180507

87رزإن حمودةدإنة عماد هاشمعلميدمشق18136408

عيدمشق182598
65بارعه إياسودإنة دمحم مازن رمضانرسر

يطرطوس1833205 يأدن 
ى
83ماريادإنيا إحمد فاف

يإلسويدإء1841082 يأدن 
86رودينهدإنيا عماد إلبعين 

84عببردإنيا مجي إلدين إلشعار(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق185420

يإلسويدإء186356 79وجيههدإنيال ركان خويصأدن 

67رإنيادإنيه مازن أشمر(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق187256

62هناءدإنيه ماهر إلهبجعلميدمشق18842620

78جمانهدعاء جهاد إلبغدإديعلميدمشق18939734

64كفادعاء ديب إلندإف(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق190544

يدمشق19117145 84عفافدعاء دمحم عيىسأدن 

84عفافدلع شاهير  صالحه(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء192112

81نجاةدلع صايل إلصحناوي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء19310

59إبتسامدلع علي يوسفعلميحمص19423922

75وفاءدلع فارس فيصلعلميريف دمشق19527296

يعلميريف دمشق19635593
ى
64هبادلع دمحم إياد إلنويالن

61لينادلع وسيم إلذيب(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء19712

72هاالدياال حمدي دعمشعلميدمشق19841185

76سماهرديانا شاهير  نارص(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء199113

إضعي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء20045 77مرفتديانا وليد إلب 

77مريمديمه دمحموليد إلعسليعلميدمشق20136253

يدمشق20211542 أدن 
73رغددينا إياد ياسير 

ي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء20315 77غادهدينا باسل إبو علي إلحلن 

87رقيةدينا دمحم غنامعلميريف دمشق20427725

يريف دمشق2057041 62إيمانرإشيل زهبر إلبدويأدن 

يتقنيات إلحاسوبإلسويدإء20616 73بثينهرإغب رإئد غين 

77نسيمرإما إمبر إلصاهودعلميريف دمشق20736343

67هناديرإما زياد إلعطار(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق208423

73عليارإما شادي جريره(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء20974

يعلميدمشق21036056
75من رإما شحاده آله رسر

58منتهارإما غسان زين إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء211140

84رنارإما ماهر بكري(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء21281

يرإما دمحم دوإبه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق21322
 
77تهان

77إيمانرإما دمحم شموطعلميدمشق21441749

86صباحرإما دمحم شيخه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق215207

ي شحرور(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق21624
ى
57نوررإما نور إلدين قصيبان

وف(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء21782 86إمالربا إبرإهيم رسر

61إملربا دمحم عوضعلميريف دمشق21824468

82نىهرباب حمود عمادعلميإلسويدإء2195701

يدمشق22014316 72فوزيهرجاء دمحم خبر ديركيأدن 
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 إلجمهورية إلعربية إلسورية

   وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

ينوع إلشهادةمصدر إلشهادةرقم إالكتتابتسلسل
 
إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

يإلسويدإء2211381 بورأدن  57سماحردينه مأمون إلب 

يريف دمشق2226129 75خولهردينه دمحم إلسعيدأدن 

79ميسونرزإن زياد إلريحاوي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق223264

74سلوىرشا رياض سكيكر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق22471

57رندهرشا مازن تركوعلميدمشق22542107

يحماة2265643 90غيدإءرشا وحيد كحيلأدن 

يدمشق2275503 65سماحرضوإن إسماعيل لبودهأدن 

70منالرغد إحمد رإئد إلنابلىسي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق228422

64رجاءرغد إياد خدإج(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء22916

78يرسىرغد حمود بوحسون(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء23097

79زينبرغد خالد إلنابلىسيعلميدرعا23116481

71نزي  هارغد عبد إلوهاب إلبصله(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق23252

87نوإلرغد كميل عري    ج(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء23318

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق234543
ى
58وفاءرغد دمحم حسام إلجليالن

يريف دمشق2352485 يأدن 
 
73سمررغد دمحم سليم إاليتون

يإلسويدإء2361228 84رإنيارغد منبر زين إلدينأدن 

69سحررغد نزإر أبو دقن(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق237428

57رإئدةرغد نضال إلمرصيعلميدمشق23845018

82غصونرغد نعمان مجي إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق23992

64هدإيارغد يارس إللحام(حالقة وتجميل)نسوية دمشق2401006

يإلسويدإء24171 69فاتنرغدإن صالح عزإمأدن 

يريف دمشق2425168 78فهميهرفيف عيىس صبيحأدن 

69إسماءرقيه عبد هللا إليعقوبعلميدرعا24317678

57جومانةرنا سهيل سماق(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق244182

79سماحرند غسان إبوعلوإنعلميإلسويدإء2455705

65جهينهرنيم إحسان مقلدعلميإلسويدإء2465707

يريف دمشق2478537 86رباحرنيم عبد إلمنعم ضبابأدن 

77هاله حمدإنرنيم دمحم بسام ديابعلميدمشق24840161

83ريمرنيم دمحم خليفة(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق249383

يدمشق25018319 يأدن 
61بيانرنيم دمحم طرإبيىسر

يريف دمشق2513386 61فاطمهرنيم نجيب كعيكةأدن 

92وئامرهام حمدو حمدو(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق252165

95جمانهرهام دمحم عدنان منجد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق253430

92لمرهف حسير  حربعلميإلسويدإء2544992

يإلسويدإء2551013 61إفكاررهف رفيق رشيدأدن 

63هديهرهف عمر إلعسسعلميدمشق25642132

86نورهرهف نضال إلرفاعيعلميدمشق25736726

يريف دمشق2582725 63فاطمهرىه خالد شهابأدن 

82مهيبهروإن إحمد صعب حرب(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء25998

يروإن حكمت إلصحناوي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء26099
 
92إمان

82رندهروإن سامر رزوق(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق261594

87يرسإروإن دمحم غسان إلمرصي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق262269

83ميسونروعة نارص إلحميدي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق263183

83من روعة يوسف إألطرش(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء264127
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ي - نتائج مسابقة كلية إلفنون إلجميلة 
 
جامعة دمشق- إالختبار إلثان




 إلجمهورية إلعربية إلسورية

   وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

ينوع إلشهادةمصدر إلشهادةرقم إالكتتابتسلسل
 
إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

63سمرهروعه نضال إبو فاعور(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء265100

يإلسويدإء2661810 87تمامروال موفق إبو مدينأدن 

 معدنلي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق267385
77غادهرول معبى 

81سلمهروى حسير  إلطويل(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق268180

59حليمهرويدإ دمحم منذر بردإن(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق269210

83هاديهرؤى بشار يعقوبعلميدمشق27035079

83إيمانرؤى مهيمن إلطحانعلميدمشق27143881

يعلميدمشق27240149 يرؤى وسيم إلشهان  62سوسن إلشبر

يدمشق27314347 67ناهدريم جمال شمسوأدن 

62باسمهريم دمحممحمود إلمملوكعلميدمشق27436230

63قمرريما إحمد إلمنجدعلميدمشق27543584

82سارهريما بالل حيبا(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق27654

هريما دمحم إمير  إلحافظ نحاسعلميريف دمشق27734795 82إمبر

82بتولريما نزإر إلصوصعلميدمشق27837396

يدمشق27912000 62رإنيهريمه عمر حمويأدن 

71من ري  هام دمحم بكر جنيح(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة دمشق2805503

88كوثرزهرإء بشار حيدر(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق281434

88إميمازهرإء دمحم عرقوبعلميدمشق28237375

85فاطمهزهرإء معمار إلمعمارعلميحماة28321647

62زينبزهرة دمحم عمر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق284184

92وفاءزهره حاتم عاشور(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق285547

83ديمازيد سمبر إلصباغعلميإلسويدإء2863654

92ميساءزين إلعابدين علي جعفرعلميإلقنيطرة2875115

83سوسنزينب رمضان صالحعلميدمشق28839195

يدمشق28916858 86مرإم كرومازينه دمحم حسان إلباروديأدن 

يدمشق29012234 93ندىزينه دمحم يحنر هاشمأدن 

ي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق29155
ى
81مهازينه مصطف  إلحمال حمزه إلكعيكان

83ودإعزينه وهيب إلسمانعلميإلسويدإء2925137

يإلقنيطرة2932149 80جلنارسارة بسام عجميةأدن 

ي مطبخ)سياحةريف دمشق294202
ى
يهسارة رضوإن  جمعهحديث (فندف 63خبر

91سهاد إلبكريسارة رياض مرعيعلميدمشق29535218

88روالسارة يارس مرهجعلميطرطوس29612270

82يرسىساره إحمد سعد إلدينعلميإلقنيطرة2978046

70سمرساره بسام عليعلميريف دمشق29824322

55مهاساره رياض إلغجري(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء29920

82نوإر ديابساره عبد إلحسير  إالسعدعلميدمشق30035645

77زينبساره عبد إلرحمن إلحريريعلميدرعا30114058

87هيفاءساره عبد إلكريم إلنجار(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق302185

57عهدساره عماد إلدين إلعسليعلميريف دمشق30328076

79شذإساره فوإز إلعسافعلميدمشق30436675

83غزإلهساره ماجد كريديعلميريف دمشق30536553

56جيناساره مازن عكيليعلميحماة30618817

60مهاساره دمحم إلسبيعيعلميدمشق30739731

ي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق308425
 
هساره موس إلحورإن 62سمبر
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

55فطومهساره نعمان رياعلميريف دمشق30929065

يريف دمشق3108712 55وجيههساره يارس إلخطيبأدن 

61نضالسالي طلعت فقيه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق31130

75عفافسالي دمحم طارق قره باشعلميدمشق31243036

81زهريهساندي خرص  خويص(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق313187

61عفافساندي لورنس بركاتعلميريف دمشق31425814

82نجاهسحر عمبر إجنيدعلميدمشق31543903

ي إلدباغ(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق316549
 
80ليناسحر عون

74كوثرسدرة إسامه خليفه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق317550

58هالسدرة إلمنتىه يارس إلذيب(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق318278

إزي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق319351 81باسمةسدرة أيمن إلب 

60مريمسدرة شكري مدإده(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق320273

57إملسدرة عادل سوسق(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق3214

57هيامسدرة عماد إلدين إلمال(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق322274

63سهاسدرة دمحم حسان دكدك(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق323436

78غادهسدره أحمد إلعبدهعلميدمشق32440095

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق325136 58فايزهسدره جمال إلدين إاليون 

88إملسدره حسن محفوظعلميريف دمشق32639388

63نوإلسدره حسير  إلصوعهعلميدمشق32744487

57آسيهسدره طارق قصارعلميريف دمشق32836575

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق32999
ى
يسدره عدنان ساعان

 
80تهان

88سلوىسدره دمحم علي جوإدعلميدمشق33036816

56ندى إلدركزنليسدره دمحم نبيل إلحموي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق331277

77باسمهسدره دمحمبسام إلطويلعلميدمشق33236198

78سارهسدره محمود يانسون(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق333213

يإلسويدإء334769 78نجاحسعود سعود ذيابأدن 

78رإجيهسالف أمير  عرنوسعلميإلسويدإء3355269

ي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء336104
93منالسالف ماهر إلعريض 

81فاطمهسالم إحمد إلعبد إلقادر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق337275

67رجاءسالم نزيه محاسن(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء33824

ك(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق339439 61نرسينسالم نضال إلبى

يعلميإلسويدإء3405422
80منالسالي بسام إشنى

يعلميريف دمشق34128294 67باسمهسلم مامون بندقج 

يسلم دمحم هيثم إلصباغ(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق34234
 
83تهان

78مؤمنهسلم يوسف إلريس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق343100

81عالسما دمحم إمبر إلنوريعلميدمشق34438439

يدمشق34516425 91هديهسماح إحمد قويسم حديدهأدن 

63سحرسماح غسان إلوهبه(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق346189

يعلميدمشق34736776
 
ه بالل سقبان 81إسماءسمبر

88فاديهسنا مازن هاللعلميإلسويدإء3486001

هسنا منذر مرزوق(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق349389 63سمبر

76زهريهسناء رياض إلعوإد(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق350276

62حفيظهسندس إحمد إصف حيصعلميحماة35116986

يدمشق35215855 88سعادسندس عبد إلفتاح إلسمانأدن 
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

60فاطمهسندس دمحم إحمد عليعلميريف دمشق35326388

يإلسويدإء3541872 يأدن 
 
89هالسوإر رضوإن إلشوف

فدسوإر سائر إلعلي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق355171 88مبر

77سلوىسوإن عماد سنديانعلميريف دمشق35625908

77صفاءسوزإن هشام منال حسن(خياطة إلمالبس)نسوية حمص35720

78مريمسوسن ؤبرإهيم عمرعلميريف دمشق35836623

65ؤيمانسيدرإ إحمد إلعلوش(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق35978

64نرسينسيدرإ إلياس حمضيعلميدمشق36044243

81مولودهسيدرإ حمود إلحميدي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق361552

يدمشق36216439 84فاطمه عمرإنسيدرإ صالح إلدين يوسفأدن 

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق363355
ينسيدرإ عامر إله رسر 80شبر

75إلفتسيدرإ عبد إلسالم حمودعلميدمشق36438973

73حفيظةسيدرة سعيد خطاب(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق365280

يدمشق36612050 ين محمود فضلونأدن  يسبر
 
68إمان

ي جورج قصقص(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق367193
70ديانهسيلف 

58خلودسيما غزوإن شيخ موس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق368356

85كندهسيما دمحم علي معروفعلميدمشق36939323

58رناسيما وليد يحنر(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق370215

83كندهسينتيا سامر خوإمعلميريف دمشق37123627

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق372216 78ماجدهشام جمال عاج 

ي غرز إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء37326
يفه رإض  85سلوىرسر

72لجينهشفق سالمه إلشعار(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء37427

59سوسنشفيقه منيب عاقورعلميريف دمشق37529871

يريف دمشق3767101 85لمياءشهد أحمد كرإبيجأدن 

85سلمشهد برسر دعبولعلميريف دمشق37727239

يعلميدمشق37837508
ى
84ميساء كحيلشهد جهاد إلقصيبان

75باسمةشهد جهاد بو حسون(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء379115

71غصانشهد حسان إلدكاك(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق380194

74نجوهشهد سامر نكدعلميإلسويدإء3815015

64نور إلقصارشهد شهاب إلدين إلمحلميعلميدمشق38241020

74هيفاءشهد عالم قدورعلميحماة38321017

يإلسويدإء3841235 79دموعشهد كمال إلقنطارأدن 

69عببرشهد دمحم أمير  نوح(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق385393

78رناشهد دمحم ماهر إلشوإعلميدمشق38642711

65سوسنشهد دمحم هشام طيفور(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق38758

71مثيالشيم سليمان زين(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق388278

76وسامشيماء إكرم شيخ ضاهر(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق389358

78من شيماء أحمد عامر طبيخ(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق390388

72رإنياشيماء مازن رسور(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق391279

81حنانشيماء دمحم رضوإن إلغضبان(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق39259

67هناديشيماء دمحم منصور(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق393284

56صفاءصبا زياد يوسفعلميدمشق39439469

يريف دمشق3957518 78سوريةصباح دمحم بسام إلعبد هللاأدن 

78إيمانصفا ياسير  إلهوإري(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق39698
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76ساريهصفيه خالد إبو زيد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق397285

76هدىضج إحمد جهيم(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق398561

87سوسنضج إحمد زهرة(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق399554

67خلودضج دمحم بشار دإدإ إلهندي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق400196

68إيمانطيبه إحمد حوريه(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق401690

79منتىهطيبه إحمد عبد إلرحمنعلميريف دمشق40239560

66غادهعامر عماد إلدين إبو شامهعلميدمشق40322114

يريف دمشق4047744 62فاطمهعائشه دمحمسعيد دحروجأدن 

68هويدهعبد إلرحمن علي إبو عسافعلميريف دمشق40519359

86وفاءعبد إلرحمن عماد إلنحاسعلميدمشق40632906

يدمشق4072177 62إنتصارعبد إلرحمن دمحم جمال بشبرأدن 

72هالهعبد إلهادي دمحم خبر إلحرصيعلميدمشق40828047

يإلسويدإء4091297 57حسنعتاب فرحان غيبهأدن 

77رناعدي علي صالحهعلميإلسويدإء4104655

63سحرعرين محمود إالبرص(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق411645

86فاطمهعال إحمد صباحعلميريف دمشق41237995

يريف دمشق4132753 64سميهعال جمال نصبرأدن 

86حنانعلي إلهادي دمحم عدي إلقطانعلميريف دمشق41417091

80رفقهعلي جمال إلشيخعلميدمشق41525931

63داللعلي خالد زرزرعلميريف دمشق41618743

63إيمانعلي دمحمحسان إلحدإدنجارة إألثاث وإلزخرفةدمشق4174803

يعلميريف دمشق41815781
 
56لمياءعمر حسان إلقضمان

يريف دمشق419683 74مهاعمرو خالد خالد بدرإنأدن 

يدمشق4205872 78سهامعمرو دمحم بهاء إلدين إلعجقأدن 

94أسماءعهد أسعد قزح(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق421176

83فاطمهعيوش عبدهللا إلموس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق422555

يإلسويدإء4231936 يأدن 
 
85سيناغاردينيا كنان إلجرمان

62كلثومغاردينيا منصور إلعسكري(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق424395

68كوثرغدير زكريا هندي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق425389

60سناءغدير دمحم إلحمضي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق426361

79ديماغدير مروإن إلشحفعلميإلسويدإء4276132

60ناهدغدير همام جلبوط(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق428564

يإلسويدإء4291941 84ساميهغرإم لؤي عزإمأدن 

75مرفتغزل جالل إلعفيف(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء43076

يريف دمشق4318990 76منالغفرإن دمحم حويشانأدن 

68مهاغفرإن نوري إلعلي(خياطة إلمالبس)نسوية حماة432683

يإلسويدإء4331019 68ريماغفرإن وليد إلجمالأدن 

يعلميدمشق43437040
 
60زينب تللوغنا مفيد مدن

61ناديهغنوه طارق إلكسمعلميدمشق43540762

85رجاءغنوه نزيه إلعلي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق436290

82وفاءغن  إحمد إبو بكر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق437280

56روضهغن  إحمد زيتونعلميدمشق43837995

عيدمشق439513
يرسر

 
62هدىغن  دمحم إلكيالن

55ريمهغن  معن محاسنعلميريف دمشق44027946
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80لميسغيث مجي إلدين صبيحعلميريف دمشق44117313

يإلسويدإء4422430 65فاتنغيدإء بسام خلف زين إلدينأدن 

يريف دمشق4435277 81رضوإنهفاتن سامر درويشأدن 

ي مطبخ)سياحةدمشق444125
ى
76سىهفادي عبد إلرزإق طويلهحديث (فندف

83إنعامفاطمة فهد نور(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق445363

77كريمهفاطمه جمعه إلذيب(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق446304

75ميساءفاطمه خرص  إلخرص علميريف دمشق44735775

60سناءفاطمه رفعات عمر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق448121

74زإهرهفاطمه دمحم عامر شمو(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق44963

69إلهامفدإء خالد حديفهإلتقنيات إلكهربائيةإلسويدإء450450

يدمشق45115382 54رنافدوه خليل قلومهأدن 

69ندىفدوى مختار مياساعلميريف دمشق45238242

57رإنيافرح إبرإهيم إلعقادعلميدمشق45341596

81لمفرح إسامه يحنرعلميريف دمشق45440218

80نجوىفرح حسير  علوإن(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء455105

79إيمانفرح زياد دمحم إلحنتعلميريف دمشق45626713

60رسإبفرح عدنان إبرإهيم(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق457561

59فاتنفرح دمحم بسام طبيخ(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق458687

67منالفرح منبر عبد إلوإحد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق459107

71إفرإحفردوس إيوب يوسف(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق460200

78ربافؤإد بشبر حمويعلميدمشق46128996

58ثناءفيحاء مجي إلدين بزإزه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق462390

وز إحمد إلجاحد(خياطة إلمالبس)نسوية درعا463131 64حليمهفبر

يريف دمشق4649754 61بديعهقمر عبدإلقادر عبدإلقادرأدن 

89مرفتقمر فرإس إلحيوكعلميإلسويدإء4656328

68رجاءكاترين عمار إبو فخر(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء46660

84حنانكارال فارس مرشهعلميدمشق46737227

79عالكارول ركان أبوخبرعلميريف دمشق46836805

79ليندإكارين مهرإن عرضحالجيان(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق469202

93ناهدكرم ماهر غياضعلميريف دمشق47015790

يديعلميدمشق47119606 78رإزنهكريم جهاد إلب 

77سيلياكريم نائل عبد إلسالمعلميريف دمشق47216616

57جمانهكناز هندي إبو دقه(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء473204

ي كرنديعلميدمشق47425292
 
77آالءكنان حيدر عمرإن

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق475367
 
59ميرسالرإ باسل إلحورإن

67روضهالرإ خالد عائشه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق476178

68سحرالرإ خرص  إسماعيل(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق477179

72نرسينالرإ خلدون نعمان(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء47832

89سهبرالرإ دمحم زين إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء479106

80سونياالرإ دمحم عثمان(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق480562

56ريمالرإ دمحم مازن قصارعلميدمشق48143628

يريف دمشق4822856 83ثرياالنا بشار إلمؤذنأدن 

59ليلالنا رضوإن إلمكمل(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق483220

83رغدإءالنا عل إلسمره(خياطة إلمالبس)نسوية إلقنيطرة48416
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88صباالنا فادي عبيد(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق485205

79رناالنا دمحم كمال كنعانعلميدمشق48644974

67رندهالنا دمحم ياسير   جبان(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق487392

إحالنا ميشيل دخيلعلميريف دمشق48836839 64إنرسر

81ليناالنا وليد صالح(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق489108

63سحرلجير  إحمد رسور إلمحمود(خياطة إلمالبس)نسوية درعا490143

68ربالجير  إحمد منصور(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق491393

81نورلجير  أنس هيكلعلميدمشق49238372

67ماء إلسماءلجير  رضوإن زينعلميريف دمشق49328341

94هنادهلجير  غسان إلجب علميإلسويدإء4945039

يعلميدمشق49539265
58دريهلجير  فرإس إلنف 

87غادهلجير  كامل عرنوس(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء496117

77نرسينلجير  دمحم سليم بدير(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق497371

88إصالحلجير  دمحم غسان خاروفعلميدمشق49838656

57فلكلقاء طارق إلخليفه(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق499207

72ناريمانلما نديم إلهاديعلميريف دمشق50033297

88نايفهلميس حمزه كيوإن(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء50146

ق(خياطة إلمالبس)نسوية إلقنيطرة50218 60إمنهلوركا زياد شب 

70رنالوسير  غسان إبو عاضي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء50334

يطي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق504299 62ميسونلونا حسام إلرسر

ي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق505609 58هدىلونا سعيد بندقج 

93ندىلونا هيثم إلموسعلميدمشق50636890

81نورهليال متعب بحصاصعلميإلسويدإء5075165

83أنعامليان عبد إلحليم إليوسفعلميدمشق50837992

63نجوىليان عبد إلرحمن إلعبد هللاعلميريف دمشق50927164

64فاطمه ميسانليان فوإز إلرباطعلميريف دمشق51026647

هليالس فؤإد قدوره(خياطة إلمالبس)نسوية إلقنيطرة51119 65إمبر

81سلمليليا دمحم باسل جمال إلدينعلميدمشق51240795

 جهاد إلنبكيعلميريف دمشق51339338
91رإميالير 

57إسماءلير  خالد إلطالبعلميدرعا51415442

 رإمي سلمانعلميإلسويدإء5156791
87ميسونلير 

يعلميدمشق51636605 67رإميهلير  عبد إلقادر خادم إلرسوج 

 فائز إلموصلليعلميدمشق51743947
75صفاءلير 

يريف دمشق5189169 57نوإللير  ماجد إبوزيدإنأدن 

61حنانلير  منبر إلعبدهللاعلميإلسويدإء5196792

81حميدهلير  يوسف نظر(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق520109

86حنانلينا إبرإهيم كلثوم(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق521302

88هدىمارسيل سليم رزق(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء522205

89ماريامارك غصوب حناعلميحمص52313830

يعلميريف دمشق52427878
78كرستير ماريا حسان إلتسعين 

يريف دمشق52511792 83هويدهماريا حمود مربيهأدن 

55إيمانماريا رإمز إلصغبرعلميريف دمشق52623999

64هالماسة دمحم ماهر دقرعلميدمشق52739279

67غروب عونماسه بشار دقو(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق528497
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يدمشق52911899 64علياءماسه فادي إللحامأدن 

78لبابهماسه دمحم إلحلوعلميدمشق53043144

69ميادهماسه دمحم قنوععلميريف دمشق53125639

78رلماسه دمحم مبارك(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق53251

62بدرمايا إسامه إالطرش(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء533131

64وفاءمايا بيان عبيد(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق534211

78تغريدمايا ثائر شهاب إلدينعلميإلسويدإء5356383

84نجوىمايا خلدون شيخ إلحارهعلميريف دمشق53639971

يإلسويدإء5371126 79رإنيهمايا زياد حمزهأدن 

يف إلمقتعلميإلسويدإء5385456 87ميسونمايا رسر

67أملير مايا عيىس عوإدعلميريف دمشق53933989

يإلسويدإء5402050 62سلوىمايا فرإس عدوإنأدن 

يدمشق54112210 60هالمايا دمحم زهبر إبو إلشاماتأدن 

63عهدمايا دمحم شادي قنب علميدمشق54236679

83نجاحمايا دمحم مازن تبان(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق543284

60من مايا مهند مهنا(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء544151

69ريمامايا نزإر سيفعلميدمشق54539167

58تغريدمايا هيثم عباس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق546499

يإلسويدإء547492 81إملمجد خالد فهدأدن 

94عاليهدمحم إسماعيل عماد إلدين إلمرصيعلميدمشق54833133

77إسماءدمحم باسل مطر إلحاج علينجارة إألثاث وإلزخرفةإلسويدإء549926

63لمادمحم جوإد عبد إلهادي حمورعلميدمشق55023430

63رنادمحم حبيب عبد هللا إلناعسة(تعليم مزدوج)صناعة إأللبسة دمشق5515379

يدمشق5528171 76ميسوندمحم زهرإن موفق سالمأدن 

76إسماءدمحم سعيد عبد إلعزيز شوقلعلميدمشق55329267

فعلميدمشق55431970 61إزدهاردمحم عبد إلحميد رسر

78رشادمحم عمر دمحم بشار بكدإشعلميدمشق55519709

يدمشق5562540 55ميساءدمحم عمرإن زياد عبد إلرؤفأدن 

يدمشق5573943 67عببردمحم عمرإن يارس سلومأدن 

ي إالعمعلميإلسعودية55810120584 65إلحان شبانهدمحم مازن إلحلن 

يدمشق559296 81مريمدمحم ماهر شفيق عباسأدن 

66ميساءدمحم مجد دمحم يوسف عاشورنجارة إألثاث وإلزخرفةدمشق5604779

85من دمحم مصطف  دمحم سعيد إلحامضنجارة إألثاث وإلزخرفةدمشق5614780

دمحم موفق إلعليعلميدمشق56226193
81غن 

يدمشق5636919 يأدن  بج  59ريمادمحمعدنان دمحميارس إلرسر

63لبن مرإم فادي ضوعلميريف دمشق56436923

يإلسويدإء5651097 83سمرمرجانه معمر كحلأدن 

يإلسويدإء5662453 92حنانمرح إسامه بو حمدإنأدن 

يطرطوس5672235 83عائدهمروه ظافر إبرإهيمأدن 

يريف دمشق56810976 69داللمروه غصاب إلسعيفانأدن 

يريف دمشق56910978 55نهيلةمروه وهيب رزقأدن 

59تغريدمروى دمحم منصور عاشور(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق570458

يريف دمشق5712152 67هندمريم خالد بكرأدن 

77نديدهمريم سامر إلسمان(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق572501
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

82سهرمريم سمبر إالحمد(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق573566

95يوآنا دوروتامريم عبد هللا إبو بكرعلميريف دمشق57428153

يحمص5759719 أدن 
وزمريم لؤي إلحسير  76نبر

91هويدإمريم دمحم بسام إلمنجد إلشهبر باللحام(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق576111

إدعيعلميدمشق57737663 78دإنيهمريم محمود إلب 

يدمشق57815408 همريم محمود سلومأدن  72سمبر

يعلميدمشق57937403 67إيمانمريم محمود قباقين 

64هناءمريم نضال عبيد(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق580285

يدمشق58115410 62رفيدهمزكير  نذير يوسفأدن 

يدمشق5829452 75رإويهمصعب عبد إلسالم علياأدن 

88كوثرمالذ إحمد إلرفاعي(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق583460

82إيمانمالك وحيد إلدعبل(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء584152

87نوإلمنار محمود إالسعدعلميدرعا58515017

يدمشق58616031 87فاطمهمنتىه رفعات إلعرصيأدن 

58وفاءمن  دمحم عمر ليال(خياطة إلمالبس)نسوية إلقنيطرة58720

يريف دمشق5889322 75لمعاتمها إبرإهيم دفضعأدن 

يدمشق58914858 61رإئدهمها سامر إلحمضيأدن 

همها دمحم بسام فضه(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق590215 63منبر

65ماجدهمهند عدنان إلسعديعلميإلسويدإء5913990

80منالموفق زياد إلمرصيعلميريف دمشق59215715

63فريالمؤمنات صالح إلنفاخ(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق593210

78رنا إلخياطمي دمحم إلنقطه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق59453

58مهامياس دمحم عيد عالء إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق595463

إ نضال قاروطعلميدمشق59636881 73فاديامبر

يريف دمشق5979345 نا دمحم حوريهأدن  57مهامبر

ه دمحم سامر غزإلعلميدمشق59839768 65رندهمبر

يانا سهيل فهدعلميإلسويدإء5995461 69إبتساممبر

82إنتصارميس سعيد زهر إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء60038

61خديجهميسم يوسف إلغزإويعلميريف دمشق60134943

63منالميالد خالد فيصلعلميإلسويدإء6023948

يعلميريف دمشق60327192
ناتلي كمال عبد إلغن 

83لجير 

88حسناءنانىسي محمود قردنعلميدمشق60443814

93عتابنانىسي ناىهي عبدإلجي إبو فخر(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق605218

يإلسويدإء606805 61يرسهنبال عماد نرصأدن 

84نورمانتالي إيمن عقيلعلميإلسويدإء6075055

85سهاندى ربيع إلشعار(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء60851

64فدوىندى سلمان شلغير (خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق609220

63هناءندى فرج إبومغضب(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء610135

منهندى دمحم إلعبدو(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق611656
ّ
63إ

يدمشق61211991 68إمينهندى مصطف  حالوهأدن 

56سماهرنرجس إبرإهيم دمحم علي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق613163

66ريماننزإر منصور إألطرشعلميدمشق61426392

73فاطمهنرسين عبدهللا إلموس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق615568

63هنادينعمه زإهر جمال إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق616569
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

61عببرنغم إكرم إلغريب(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق617433

80فاديةنغم بدر يوسف(خياطة إلمالبس)نسوية حمص618388

يعلميإلسويدإء6195643
 
79ربيعهنغم حمد إلشوف

63إملنغم خالد كرباج(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق620221

ي قاطوع(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق62129
63باسلهنغم عبدإلغن 

78فاطمهنغم لؤي محمود(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق622581

88عزهنهاد عمار يوسفعلميريف دمشق62327194

61هندنهده دمحم سامر موسعلميدمشق62436568

64ماجدهنهيده إمبر إلضللي(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق625222

56فاطمةنوإر إحمد حسير (خياطة إلمالبس)نسوية درعا62641

يإلسويدإء6272133 77إملنوإر فادي بالنأدن 

يعلميإلسويدإء6286809
 
84سعادنوإر منهال فرإج إلشوف

يدمشق6291838 82نوإلنور إلدين منذر دمحمأدن 

55صباحنور إلزهرإء سعيد قرإده(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق630258

83منالنور إلهدى عماد إلجبه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق63157

64مريمنور بريما صوري(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق632223

يعلميدمشق63343819
90تيماءنور زياد إلبلج 

71غفرإننور قاسم إلصالح(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق634318

84مياذنور لؤي أبوحربعلميدمشق63537260

83عببرنور دمحم حسان إلحفارعلميدمشق63640846

يدمشق63714539 يأدن  58غاليه صاصيالنور دمحم عمار إالدلن 

ينور دمحم لبابيديعلميدمشق63837035 80غادة إلزبين 

82فايزةنور محمود دقو(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق6398

هنور محمود عاضيعلميدمشق64043820 62صب 

يدمشق64117185 61مرإمنور هفال ديركيأدن 

يريف دمشق6427672 يأدن  57ريماننورإ دمحم عبد إلرؤوف إلرجن 

يريف دمشق64311609 61ميادهنورإ دمحم علي ناعورهأدن 

68روضهنورإلهدى علي محفوضعلميدمشق64443974

يدمشق6456457 70زبيدهنورس بسام صوفيهأدن 

يعلميدمشق64636700
 
ف 88إنتصارنينار دمحم إلصبر

62مناياهاجر علي زهورعلميطرطوس64712219

فنجارة إألثاث وإلزخرفةإلسويدإء648930 73ليناهادي وسيم رسر

70ليناهبة هللا دمحم ماهر تللوعلميريف دمشق64925720

يحمص6508860 89مريمهبه إلياس جري    جأدن 

يريف دمشق6519528 56فاطمههبه إنور إلقرصهأدن 

67عببرهبه باسم طه(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق652192

77إديبههبه ماهر إلكلكل(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق653571

67رشاهدى سامي هاشمعلميدمشق65442493

يريف دمشق6557198 هأدن  86لبن هديل أحمد حصبر

يهديل مجي إلدين كوإرهعلميدمشق65644147
 
64إمان

65لبن هديل نبيل صالحعلميدمشق65739157

79ليناهديه هللا دمحم منذرعلميدمشق65837381

67فاتنهال دمحم عزت جمال إلدين(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق659376

81رإنيههمام تامر إلعفبر(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء660206
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إلعالمة إلمستحقةإسم إالمإالسم إلثالن

82هيامهمسة رضا إلحضوي(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء66152

75وفاءهنادي سمبر كوجانعلميدمشق66237410

يريف دمشق6637703 أدن 
81رناهيا رإئد إبو إللي  

68رناهيا رإئد بدرإنعلميدمشق66436714

يعلميدمشق66540020
ى
إبان 78رإنيههيا معن رسر

61سعادهيام دمحمهشام حربهعلميدمشق66636129

91رإنيهوجد رضوإن إلحاج حسير (خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق667290

يدمشق66817161 86حنانوفاء حامد عكاشهأدن 

يريف دمشق66911012 أدن 
67سعادوئام حسير  حسير 

69صفاءوئام شاهر صالحه(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء670119

89ياقوتوئام عاصم إبو حمدإن(خياطة إلمالبس)نسوية إلسويدإء67171

يإلسويدإء6721240 أدن 
84هياميارإ نضال شلغير 

62وعديارإ وسام إلندإفعلميإلسويدإء6735889

 علي إدريس(خياطة إلمالبس)نسوية دمشق674510
78هند نارصياسمير 

91هدىيزن خليل إالبرإهيمعلميدمشق67534502

88عببريعرب بشار نادرعلميإلسويدإء6763619

هيمامه إسامه خلوفعلميدمشق67735609 60سمبر

يدمشق67818355 يأدن 
 
68حنيفهيمان عدنان قبان

81غادهيمن  رياض إلمشعوت(خياطة إلمالبس)نسوية ريف دمشق679105

يدمشق6801861 77جميلهيوسف دمحم إلسمكهأدن 

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم
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