
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ينوع الشهادةمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
العالمة المستحقةاسم األماالسم الثالث

يدمشق16927 88عفافاحمد محمد بالنأدب 

يدمشق23290 يأدب  58فاتنهاحمد مروان االدلب 

يدمشق31622 61مريماسامه محمد حبقهأدب 

يريف دمشق42747 58ناهدارساء محمد ايمن مدللأدب 

يدمشق5421
58سوسناصاله محمود محمدمهب 

68رناافنان محمد امي   كلكوشعلميريف دمشق624807

يريف دمشق722
68فتحيهالعنود عمار الرفاعيمهب 

83فاديااليسا بيي  تامرعلميدمشق833134

يريف دمشق967
59حنانالي   سامر مسعودمهب 

59ميايمان سامر عامرعلميالسويداء106624

86رويدهايناس محمد سويدعلميريف دمشق1121099

يالسويداء121111 59راجياإلي   فؤاد جمولأدب 

يريف دمشق1368
60نرسينإيلما جاكو سكيفمهب 

يريف دمشق1469
70سميحهإيناس أيمن بركاتمهب 

89مريمأحمد وليد رمضانعلميدمشق1519094

يريف دمشق1612
59هناديأروى عمار قاطوعمهب 

58خديجهأري    ج فريد العلوشعلميدمشق1736602

86حفيظهأسامه حسي   السيد احمدعلميريف دمشق1816735

يدمشق195252
62فاطمهأسماء فؤاد عبد الواحدمهب 

يالسويداء20117
87عبي أالء سالمه غانممهب 

يريف دمشق213073 92غزوهألما كريم باظأدب 

يعلميريف دمشق2226342
89ريمألم محمد ايمن الحسيب 

89شذاأويس بشار الشاهي  علميدمشق2322170

يدمشق242266 61فاتنأيوب شادي حسون نرصأدب 

يالسويداء25122
60ربيعهآالء ادهم قرضابمهب 

يدمشق2610927 62انصافآية غياث اسماعيلأدب 

يريف دمشق272837 60ريماآيه محمد حسام النجارأدب 

يدمشق28323
62بثينهبتول محمد خي  النابلسيمهب 

ي عوضعلميريف دمشق2930894
 
58زاهيةبدور شوق

يريف دمشق3064
ى جميل غانممهب  57سميةبرسر

يريف دمشق318870 ى كامل الصالح المحمدأدب  58عائشهبرسر

يالسويداء32201
57عواطفبهاء عادل الهاديمهب 

يريف دمشق33138
يمهب 

ةبيان توفيق القباب  88مني 

هتسنيم نزار علوشعلميريف دمشق3424768 58سمي 

يدمشق3510902 57غادهتيما طارق حربأدب 

79هيامثراء محفوظ زهر الدينعلميالسويداء367310

يالسويداء37202
ان كمال الشحفمهب  78سهامجي 

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
جامعة دمشق- االختبار الثاث
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62هيامجلنار جالل سعيدعلميالسويداء385947

57رزانجودي بسام سنجابعلميريف دمشق3920291

يحمص40144
68ياناجويل بشار سلوممهب 

يدمشق41121
63هيامجيهان احمد نقشبنديمهب 

59هيفاءحسن انور االطرشعلميالسويداء425170

هحال عبدالرحمن نهارعلميريف دمشق4323445 92خرص 

يالسويداء44202 64ريماحمود أدهم عامرأدب 

يريف دمشق45331
69رانيهحني   عبد العزيز الشعارمهب 

 منهل الشيخ عليعلميحماة4624307
هحني   84سمي 

71رسميهخالد جمال الشعشاععلميالسويداء473456

يالسويداء488
58ايمانخزامه يارس ابوحمدانمهب 

يدمشق4915709 77ميادةداليا فيصل اللحامأدب 

يالسويداء501746 يأدب 
72صفاءدانا بسام الجرماب 

57هبهدانه لؤي حمدانعلميريف دمشق5125386

ي بيان حديفهعلميدمشق5228500
56رويدهداب 

يالقنيطرة5363
60مريمدعاء خالد خليل الطبلمهب 

يدمشق5493
63منالدعاء عبد الهادي سواحمهب 

يدمشق5513711 88روضهدعاء محمد سعيد الحدادأدب 

يالسويداء562237 يأدب  72ندىدلع حسن الحلب 

يالسويداء572238 59رجاءدلع يارس شلهوبأدب 

78صباحديانا رياض خي علميالسويداء586402

يالسويداء592241 77اتحادديانا رياض عامرأدب 

84رحابديما جمال مكارمعلميالسويداء606160

87ايفاديمه نارص زين الدينعلميالسويداء615511

يعلميريف دمشق6224176
58رهفراله حسام الطرابيسر

يعلميدمشق6333015
59مياسراما احمد المهايب 

77فطمهراما بشار الكرديعلميدمشق6432542

هراما حازم قرقوطعلميريف دمشق6531404 78مني 

يالسويداء66106
66ماجدهراما زيد السيدمهب 

يدمشق675218
58بلسمراما عبد هللا شماعمهب 

يدمشق6814202 95صباحراما عمر اوسوأدب 

يريف دمشق696583 وزراما عمران دردرأدب  82في 

85نهلهراما غسان العليعلميدمشق7033137

81سحرراما محمد اسامه الخطيبعلميدمشق7135974

يريف دمشق7284
57هندراما مروان خويصمهب 

يدمشق735624
60سوسنرزان محمد صوانمهب 

60صفيهرغد عدنان مطاوععلميالسويداء746760
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يريف دمشق75334
59صفاءرغد علي فتهمهب 

يالسويداء7617
69حنانرغد نادر مجرمهب 

يالسويداء77615 58فرنجيهرماح سامر رستمأدب 

يالقنيطرة7812
58حنانرنا محمود الغمازمهب 

يعلميالسويداء796096
62مب رند يارس الزرعوب 

يدمشق80152
95سلوىرنيم محمد حسان االبرصمهب 

يحماة817534 57ملكرهف نبيل عفارةأدب 

76نرسينروان ادهم نرص الدينعلميريف دمشق8231948

يدمشق8311589 يأدب 
79ليناروان خليل صابوب 

يدمشق8411591 79رهانروان زياد الوتارأدب 

يريف دمشق85165
ي كاظممهب 

روان سامي حق 
76مب 

يعلميدمشق8637453 57سمرروان محمد جمال السبسب 

يدمشق8797
57هيفاءروان محمود الشيخ سليمانمهب 

95رسابروز خالد حالوهعلميريف دمشق8831961

يالسويداء892287 75ايمانروزيت اكرم نعيمأدب 

يدمشق90262
57لينا العمدرؤى عدنان اومريمهب 

58سالمريتا كمال صعبعلميالسويداء917817

يدمشق9211601 يأدب 
94لبيبهريم مصطق  دلباب 

يدمشق935539
59فاديهزينب االبرار خالد زبيدهمهب 

يدمشق9425
54مب زينب هشام زين الدينمهب 

60سهامسارة خليل صفاعلميريف دمشق9522202

59غاليهساره سامر عرودكيعلميريف دمشق9622060

يالسويداء971333 91وعدساره سميح دليقانأدب 

88ريماساره ضياء جبورعلميالسويداء985625

يريف دمشق9990
55سوسنساره غسان ركابمهب 

يدمشق100347
ىساره محمد عدنان الخوليمهب  75برسر

يعلميدمشق10136709 77عبي ساره محمد ماهر تسابحج 

58غزوىساره محمد مرادعلميطرطوس1029898

يريف دمشق103552
55شهيداساره محمد معروفمهب 

90زبيدةساره نور الدين الحالقعلميدمشق10440082

89نورساريه عمار الكسمعلميدمشق10520493

87ندى الحافظساما فايز مسعودعلميدمشق10632102

يدمشق1073458 57بهيجهسامر راتب الخراطأدب 

55غادهساندرا سلوان شلغي  علميالسويداء1087386

يالسويداء1091810 81زهيهساندرا عدنان سعيدأدب 

يريف دمشق110482
وطمهب  56حنانسجود سهيل عي 

57رزانسدرا عمار عدنان العاشقعلميريف دمشق11123199
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55لميسسدرة عامر الخطيبعلميدمشق11235896

يعلميدمشق11331827
58سوسنسدرة فرقد الرمضاب 

يدمشق114130
55أسماءسدرة مصعب صغي مهب 

يريف دمشق115348
61خديجهسمر رضوان عليامهب 

يدمشق116351
79هاجرسندس مأمون بيطارمهب 

يدمشق117101
77ايمانسني   محمود كرنبهمهب 

يدمشق118272
يمهب 

 
اق يسها توفيق الي 

 
اق 54سالم الي 

58ندىسيما هيثم الكرديعلميدمشق11938503

57ليناشام زهي  المال عليعلميدمشق12032383

55صفاءشام ماهر المرصيعلميريف دمشق12134141

64هويدهشذى بالل محجوبعلميريف دمشق12225983

يالسويداء1231337 60فدوىشذى يوسف صالحهأدب 

يدمشق12411049 58يوالشمس فراس خضورأدب 

يريف دمشق12596
82غادهشهد طارق عبيدمهب 

57نعمهشهد عبد اللطيف عرنوسعلميريف دمشق12632577

74منالصفا هيثم حالقعلميريف دمشق12726549

يدمشق1287056 يأدب  57سائرهصفوان وليد عرب 

80هيفاءصهيب معتصم الكرادعلميدرعا12912221

يدمشق13015789 82غصونضج صياح داودأدب 

58نجوىعامر صفوان سعيدعلميدمشق13126799

يدمشق1327074 84بيانعباده سعيد مشلحأدب 

78نعيمهعبد الرحمن خرص  الدغيشمعلميدمشق13329272

يدرعا134123
78املعبد هللا عادل العزاممهب 

57خالدهعبد هللا عرفات مليصعلميريف دمشق13518448

يريف دمشق13699
وزعبي  وسيم عبيدمهب  59في 

60ميساءعدنان محمد الجمعهعلميحمص13710431

يعلميدمشق13825262
89رانيهعصام فوزي القباب 

87رب علي صهيب المي علميحماة13914600

يدمشق1404623
64سوسنعمار مجي الدين خوست الجركسمهب 

88سماحعمران اسماعيل لبودهعلميدمشق14128699

74ايمانغزل ادهم رعدعلميالسويداء1426965

79غيداءغفران فؤاد االحمدعلميدرعا14315783

يدمشق14410016 73ريم شيخ جي غب  بسام حمصيأدب 

73جدعهغياث بسام بو حدورعلميالسويداء1453141

56رحابغيث بسام الشعارعلميالسويداء1463324

84اخالصغيداء نبيه فرحاتعلميالسويداء1476809

يريف دمشق148353
86رفيدهفاطمه عبد القادر البقاعيمهب 
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96رانيافراس جريس الحدادعلميدمشق14918593

89دارينفرج جورج بركاتعلميدمشق15018253

يالسويداء151754
80رانيافؤاد امي   خطارمهب 

58خولهكارين شادي المرصيعلميريف دمشق15232165

يالسويداء153966
71سلوىكنان احمد صعبمهب 

يريف دمشق154105
60ايلي  لجي   جالل داودمهب 

57ريملم نجدت المنديليعلميدمشق15532413

يالسويداء156155
يجيمهب  57هيامليال عدنان الي 

فاوي الجزائرليعلميدمشق15736923
60ميادهلي   ايمن الرسر

88اتحادلي   نايل حديفهعلميالسويداء1586980

يريف دمشق159497
59خديجهلينا فاضل ابو ضاهرمهب 

يريف دمشق160109
67مفيدهماريا زيد الصويريمهب 

يز سكافماريا سيمون فارسعلميدمشق16133440 79تي 

يعلميريف دمشق16226387 62غادهماريسا رودي حمامج 

يالسويداء16357
60امالمارينا هيسم نرصمهب 

78مجدولي  مالك ميسم ملوحيعلميحمص16413893

يريف دمشق1652843 79رغدمايا ايمن السمانأدب 

يالسويداء166421
 سامي عالمهمهب 

60نجاحمجدولي  

70رغدهمحمد رضوان توبانعلميدمشق16718390

يدمشق1683105 77ريم الشعارمحمد زين سامر صياغةأدب 

يحمص1692414 89ندىمحمد علي صالح العروقأدب 

67ميساءمحمد علي نور الدين شماععلميدمشق17026622

يالسويداء17130
64فرنجيهمحيثاويه جاد الكريم المحيثاويمهب 

يالسويداء1721904 همرح عمار االعورأدب  57مني 

يريف دمشق173111
57عبي مرح محمد جمعه نور الدينمهب 

يريف دمشق1747786 82فائزهمروه أحمد ابراهيمأدب 

57رجاءمريان زياد قاتعلميدمشق17532012

يالسويداء17631
56وفاءمريانا سمي  حالويمهب 

57مريممكرم ادهم شحرورعلميدمشق17738554

62ذهبيهملهم اركان زريفهعلميالسويداء1783676

ي العنداريعلميالسويداء1793500 همناف ناح  79أمي 

يدمشق18015551 ه محروس شياحأدب  66عائشهمني 

59وريفمي باسل ابوالفضلعلميالسويداء1816044

يريف دمشق182114
اي منصف السمارهمهب  66جوليتمي 

يدمشق1835576
نا غياث فرهمهب  76رشامي 

يالسويداء1841139 ف الدينأدب  64هيامميس عمار رسر

يريف دمشق185174
67امانميسم محمود كعدان الحمصيمهب 
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يعلميدمشق18638197 بج  74خديجهميمونه صالح الدين رسر

يالسويداء187100
60رانيانسور اسكندر الطويلمهب 

56فتاةنغم بشار احمدعلميالقنيطرة1885711

يريف دمشق189364
58ريمهنغم محمد علي عبد الفتاحمهب 

يريف دمشق1907303 60صفاءنغم وديع راجحهأدب 

86هناءنوار بسام سلومعلميدمشق19124789

81رحابنور فضل هللا منذرعلميالسويداء1926230

60وصالنور محمد خي  القصي علميحماة19324177

يريف دمشق19442
78نور الهدىنور منصور ابو خرمهمهب 

يالسويداء195145
مي   اسماعيل الخماسيمهب  72رتيبهني 

ي غانمعلميدمشق19617040
90شذىهادي هاب 

95رهفهانيا حسان مرادعلميدمشق19732666

88مؤمنةهبة  جابر مصطق علميدمشق19836947

يدمشق1995585
71منالهبة هللا محمود مجركشمهب 

يدمشق200300
87سمرهبة محمد محمدمهب 

يدمشق201240
67منالهبه هللا مازن هنديهمهب 

يدمشق202290
يمهب  71هدى عفانهال هيثم االيوب 

يريف دمشق2035279 81اقبالهنا عمار بنيانأدب 

يدمشق20413770 85سمرهند امي   محفوضأدب 

يدمشق205243
57فاتنههيا سليم علي الفريحاتمهب 

75راغدههيا صالح مزهرعلميالسويداء2066341

94فاطمهوديع يوسف عطفهعلميحماة20714089

يدمشق2081568 63أنجيالورد مروان الكرجوسليأدب 

60ندىيارا احمد دعبولعلميدمشق20939578

58كوثريارا سامر جبورعلميالسويداء2106243

يعلميالسويداء2115882
87رويدهيارا صعب الممساب 

يدمشق21212169 ي الحاجأدب  62حكمتيارا محمد اديب أب 

يحماة2137496 58ندىيمنه محمد مجرأدب 

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

 والبحث العلمي
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