
الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

ينوع الشهادةمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
العالمة المستحقةاسم األماالسم الثالث

88خلوداحمد فايز عروبعلميدمشق117844

يريف دمشق21117 63امنهاحمد يحيى الخلفأدب 

يدرعا3173 78خديجهاسامه احمد العبد هللاأدب 

74هنادياسماء محمد ماهر البوابعلميالسعودية410130399

يريف دمشق510269 68فاطمهاسماء محمود يوسفأدب 

57بارعةاسماء نزار بياعةعلميدمشق639369

يالسويداء71997 63راغدهاسيل مجيد وهبهأدب 

يالسويداء8452
ف فواز الشحفمهي  63اميمهاشر

يدمشق9126
64ميادةاالء سالم جمولمهي 

يالسويداء1067 57شاديهالياس أكرم الفريحاتأدب 

يحمص112151 64هندالياس رياض الخوريأدب 

89سمراليسار عماد الدين كسحوتعلميريف دمشق1227951

يريف دمشق13157
ي عالء طباعمهي 

75هديهاماب 

يريف دمشق14158
64انعامامل موفق عريشهمهي 

يدمشق1557
84أسماءاناس جمال النجارمهي 

يدرعا161307 يأدب  74عزيزهاوس احمد الزعي 

67غصوناية محمد مرادعلميريف دمشق1722641

68اكرامايمان شكري بديرعلميدمشق1838578

يريف دمشق1910281 68عائدهإلهام عبدالرزاق الطباعأدب 

يالسويداء203 83روالأدهم ماهر زهر الدينأدب 

وعلميريف دمشق2122251 64آمالأري    ج موفق ميى

يدمشق2211890 أدب 
95ليناأري    ج وليد الحسيى 

يدمشق23209
78نوالأسماء محمد طاهر الجاجةمهي 

81ميساءأسماء محمود همجعلميدمشق2436231

يريف دمشق253739 77فيفيانألم أميى  الدقاقأدب 

يريف دمشق2667
60ميسونأليسا أنطون عازرمهي 

69سوسنأميى عصام مداحعلميالسويداء273793

يدمشق28153
ه جمال دردرمهي  69امينهأميى

يريف دمشق2910761 64نرصهآالء خلف سهوأدب 

يدمشق30102
68فاطمةآيات محمد سليم شيخهمهي 

يالسويداء313
94ايمان آيه رائد نصارمهي 

74اخالصآيه مروان سلومعلميالسويداء326091

يدمشق3314232 82داللباسمه أحمد خالدأدب 

يدمشق34279
68غيداءبتول محمدوائل الخبيىمهي 

69براءبشار نادر سعد الدينعلميدمشق3520960

79نبالبالل محمد باكيى بدرعلميالسويداء364114

يدمشق3780
68ثروتبنان سميى التيناويمهي 

92مي تاج كريم شحودعلميحماة3826668

يحماة399326 أدب 
70فكراتتاال عبد هللا شاهيى 

يدمشق4011583 61اجابتتالة محمدكمال عياشأدب 

يدمشق41224
61رقيهتسنيم محمد ايمن االصبحيمهي 

85رشاتقى أحمد مطرعلميريف دمشق4225503

يدمشق43190
68فداءتقى عدنان سنديانمهي 

ي - نتائج مسابقة كلية الفنون الجميلة 
 
جامعة دمشق- االختبار الثاث
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يالسويداء4427
57عبيىجي  نبيل الحضويمهي 

يريف دمشق4575
69عبيىجواهر اسماعيل الجوهريمهي 

67كندهجودي جالل الحوشعلميريف دمشق4628035

64نورجودي عبد الحميد الغضبانعلميالسعودية4710030011

يدمشق486904
63نورالصباحجودي معيى  الطحانمهي 

89هيام الزهرجورجينا بشيى ايوبعلميدمشق4938377

تا ثائر فضولعلميريف دمشق5023299 87دياناجوليا بيى

68سمرةحسيى  أميى بخشعلميالقنيطرة515277

يدمشق526464
71نور الهدىحال عثمان الشماطمهي 

يالسويداء538 92عبيىحمزه فراس خداجأدب 

يريف دمشق5422
68مهاحنيى  موفق الزلمهمهي 

يالسويداء55982
88عبيىخالد جمال البحريمهي 

يدمشق565611 62ياسميى خالد سامر بشارأدب 

يعلميالسويداء574008 67هيفاءخالد نارص الحلي 

يدمشق5812822 أدب 
 حسيى 

69عفافخلود مصطق 

57ماسهدانه هيثم المجركشعلميدمشق5937587

يريف دمشق602733 يأدب  81رب دانيه عدنان طوبح 

يالسويداء61983
58باسمهداود منيى الصفديمهي 

84املدج  فريد الشعارعلميالسويداء626412

يالسويداء631507 86جانيتدعاء فادي هنيديأدب 

85عبيىدعاء مازن غنومعلميريف دمشق6433322

يالسويداء652342 يأدب 
ى
يديانا منهال عبدالباق

58زيي 

63املديانا نايف جي علميريف دمشق6635534

يالسويداء671625 84نرسينديمه عماد عبد الصمدأدب 

يدمشق6811632 88عبيىدينا ياش الجنديأدب 

89غزوهدينا يسار الغفريعلميدمشق6936945

83غيداءراشيل رفيق جرجسعلميحمص7020968

يدمشق71232
56ايناسرافت نضال منصورمهي 

يدمشق72360
52سوزانراما خالد المرصيمهي 

يدمشق7311642 يأدب 
56ناهدراما محمد هشام السبيي 

يدمشق7410524 76نرجسراما نزار الخطيبأدب 

92مهاراما وفيق اسماعيلعلميريف دمشق7535573

يعلميالسويداء764043
83منالرامي زياد البي 

يدمشق775813
60ميادهراية محمد بشار ارنبهمهي 

يريف دمشق785669 54فطومربيعه أحمد ديشأدب 

يدمشق79192
83رغدرزان حسام الدين المرصيمهي 

يدمشق80193
58امنهرزان سميى محفوضمهي 

يريف دمشق813900 68نوررغد اياد نسبأدب 

يريف دمشق8282
81ميسونرغد ايمن منذرمهي 

يالسويداء83156
يمهي  78إيمانرغد حسيب الحلي 

82سعادرغد شاكر العيسميعلميريف دمشق8435611

يدمشق8510411 82اسماء عماررغد عبد هللا غنامأدب 

84انتصاررغد محمد دقسيعلميدمشق8637623
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67تغريدرغداء نبيل جي علميريف دمشق8735619

68منتىهرنيم بسام الشاطرعلميالسويداء885558

63آمنهرنيم رياض امتوالمرصيعلميدمشق8936349

يدمشق90194
64ريمارنيم عادل المعلممهي 

يحماة91325
يمهي 

60هدىرنيم محمود العلواب 

88لمياءرنيم معيى  الحاج ابراعلميريف دمشق9228167

يدمشق9312080 80عبيىرنيم ياسيى  الكرديأدب 

62رغدهرهام محمد ماهر ابو سلوعلميدمشق9437634

يدمشق95688
67سعديهروان حسان عرنوسمهي 

يدمشق9614444 هروشان كمال المنجدأدب  61اميى

يدمشق97110
62رانيهروضة نبيل حمويمهي 

يالسويداء9812
يمهي  56غادهروعه بشار الحلي 

يدمشق9910375 69سناءريتا ايمن النويرصأدب 

51امنهريسان احمد المهرعلميدمشق10033750

يحمص1014524 51مريمريم بشار هامشأدب 

يريف دمشق1022955 يأدب  86سوسنريم جمال األيوب 

يالسويداء1033313 يأدب 
83وردريم سليمان البعيي 

يالسويداء1042427 67ضياءريم عدنان هنيديأدب 

62منانهريم مازن الطباععلميالسعودية10510130880

يدمشق106111
ي نارصمهي 

52اسماري  هام عبد الغي 

يدمشق10710377 68سوسنزويا انطوان بغداديأدب 

92فائزهزين عدنان الديبعلميحمص10817134

يعلميالسويداء1096418 67وسيلهزينه عادل الحلي 

يالقنيطرة1101188 82تايازينه محمد مازن الدقرأدب 

يريف دمشق1118396 61سلوىسارة أحمد الكياليأدب 

67ليناساره احمد مازن الحواصليعلميريف دمشق11234037

بكعلميدمشق11339577 68سمرساره حمدو خيى

يريف دمشق1148402 يأدب 
اب  66ملكساره عبد المجيد الهي 

83اسماءساره محمود عمرعلميدمشق11539580

63سالمساما محمود داروقهعلميدمشق11634088

يدمشق117624
63فايزةساندي محمد فايز عثمانمهي 

64مهاسدره محمد السبيعيعلميدمشق11832299

يعلميدمشق11932918
ى
88ليناسدره محمد غسان دسوق

يدمشق12010420 يأدب 
69نبيله عبدسعاد جهاد الدمشقى

يالقنيطرة12125
68نادياسالم مصطق  كمال شبيبمهي 

64ايزالسليم فادي الصايغعلميدمشق12224437

يالسويداء1231837 59نجودسماء برهان عبيدأدب 

يالسويداء1241517 65ميسنا انور نرصأدب 

يدمشق12515076 68إبتسامسنا محمد ماهر المهاجر طرابزونليأدب 

يدمشق12610341 يأدب 
 
62سالمسنا محمد مساعد الياق

يريف دمشق12788
62نىهسنا مهند عبيدمهي 

58نهادسوسن أكرم زرزورعلميالسويداء1285409

ين حسام ابو رنةعلميريف دمشق12928291 فتسيى 70ميى
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يالسويداء1301659 62سحرسيلفا مروان خشيفهأدب 

يالسويداء1311519 59امتيازشام فراس رضوانأدب 

63خديجهشام مؤمن بورهعلميدمشق13233214

يعلميالسويداء1334078 يف كامل عرب  65املشر

يريف دمشق13429
58غزالهشهد بالل درموشمهي 

يدمشق13514549 70نورشهد ماهر الحجارأدب 

يالسويداء13618
58اسيمهضح محمد رضوانمهي 

يدمشق1377623 69صفاءضياء سميى ضاهرأدب 

عيةدمشق13874 ي كاخياشر
61عاتكهعبادة محمد لطق 

88رانياعباس محمد المرصيعلميدمشق13927266

يعلميحماة14013116 86احالمعبد القادر احمد طعمة حلي 

67رهفعبد الهادي محمد سامر الكلسليعلميدمشق14122157

81منالعبدهللا محمدعهد جنياتعلميريف دمشق14217947

يالسويداء143986
هعماد اكرم ابوطافشمهي  57اميى

يالسويداء14414 63هندعمرو اكرم طلبأدب 

يدمشق14569
60رحابغاليه احمد فرفورمهي 

يالسويداء14657
63سناءغزل جهاد زين الدينمهي 

يدمشق14714592 57هناءغزل فيصل وسوفأدب 

67فاتنهغزوان محمد اسامه النونوعلميدمشق14822191

ي المرجهعلميدمشق14938025
59شاديهغفران صفوح بي 

81انطوانيتغي  رفعات الشموطعلميحماة15023034

يريف دمشق15193
62عبيىغي  وليد األطرشمهي 

يدمشق152116
62روضهفاطمه زياد كحيلمهي 

يدمشق15393
61خديجهفاطمه محمود جعلوكمهي 

79عبيىفرح أسامة خليفاويعلميقطر15410130132

يدمشق155117
يمهي 

87كنازفرح محمد احسان فاكهاب 

66هناديفرح محمد معيى  الخطيبعلميدمشق15637736

يالسويداء1572539 62عائدهفرح ناظم فرجأدب 

يدمشق1585986
64سوزانفيليب يوسف خاروفمهي 

يدمشق159145
67مريمقمر ابراهيم رجبمهي 

يالسويداء160167
64ليالكريستيى  هشام ابولطيفمهي 

67سلمكنان محمد عالم خرص علميدمشق16120480

يريف دمشق1628519 67رانياكنده المثي  حسينوأدب 

يالسويداء1631601 77حسنالرا عدنان قطيشأدب 

ي فرج عبودعلميريف دمشق16436669
 
62هناءالق

يالسويداء165161
57صفاءالنا ضياء الجغاميمهي 

يالسويداء16620
62صفاءالنا وسام رضوانمهي 

69ابتساملجيى  محمد حسنعلميريف دمشق16724260

63خلودلم خالد طنجورعلميحماة16827166

70الرالميه عمار سيداعلميدمشق16932154

يالسويداء17036
56انعاملوبانا سهيل عيدمهي 

63علياءلولية مازن السبيعيعلميدمشق17132155

يعلميدمشق17239711
ى
56صفاءليال طارق دسوق
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68وضحهليث حسن االبيضعلميدمشق17322218

68ملكليل حميد اللحامعلميريف دمشق17432733

69لميسليى  اكرم غنامعلميريف دمشق17536007

82عبيىليى  عبد الحميد العياصعلميالسويداء1765924

 فؤاد الشليعلميدمشق17733819
77ميسونليى 

يالسويداء1781647 93مي ليى  كمال الجاريأدب 

يدمشق17912623 74وصفيهليى  محمد زياد طباخهأدب 

82اولغامارغريتا محمد نحلهعلميالقنيطرة1806612

يدمشق181261
83سوزان حرصيمارية رامز الشيخمهي 

يدمشق18255
يمهي  60منالماسة ايمن تغلي 

يعلميدمشق18337771
59مهاماسة محمد ايمن حوراب 

62نورهمايا رضوان الخطيب ابوعلميالسويداء1845445

68تغريدمايا زوار جالحجعلميدمشق18532165

61يكسلمايا معيى  جعفرعلميحماة18626610

يالسويداء18722 ف الدينأدب  84سماهرمتيم منيب شر

يالسويداء188755 83ميساءمجد جمال كمال الدينأدب 

يدمشق1896268
78سوزانمجد محمد قصقصمهي 

86فاتنمحمد راتب احمد موصلليعلميدمشق19028573

يدمشق1916527 62صفاءمحمد عدنان احمد سميى العقادأدب 

يحمص192184 78خولهمحمد عدنان الرستمأدب 

يالقنيطرة19324 محمد علي عبد الرزاق الصيصيأدب 
82مي 

70ثروتمحمد مالك محمد يحيى الزينعلميدمشق19420573

يدمشق195345
يمهي 

88وفيقهمحمد نذير سامر المهايي 

يعلميدمشق19627928 63عبيىمحمد نور احمد الخي 

يعلميدمشق19718002 94اسمهانمحمد هادي عبد الحكيم القاوقح 

84مرفتمحمد ياش مخيي علميريف دمشق19816826

68مهامحمود ماجد برغوثعلميدمشق19927984

57ساريهمرام محمد الخرص علميريف دمشق20023040

يدمشق201181
يمرام محمد منترص الحريريمهي 

 
88مها صوق

64هدىمرام مصطق  رجبعلميدمشق20234762

يدمشق203634
59مي مروة رفيق سالمهمهي 

يريف دمشق204168
57فاطمهمروه شكري فالحهمهي 

يدمشق205264
87سلممروه منيى عبيدمهي 

63رحمةمريانا مناد مصطق علميالقنيطرة2069201

83لينامريم علي حمودعلميدمشق20736782

ي بغداديعلميدمشق20834343 63هبهمريم ناج 

يريف دمشق209394
84ندىمريم نارص أبو القصبمهي 

يدمشق21015187 64روالمزنه فراس ابو الذهبأدب 

63هيفاءمقداد المفضل فاضلعلميدمشق21128036

يدمشق212119
73عبيىملك ماهر العبسهمهي 

يدمشق21356
 ماهر الحلليمهي 

63صفاءمي 

يعلميدمشق21437786  محمد بكري عراب 
59ناديامي 

يريف دمشق21536
ة وفيق السحليمهي  62عزيزهمنيى
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يدمشق216121
62حنانمها غياث حمصيمهي 

يدمشق2175500
63نهادمها محمد يوسف النابلسيمهي 

يريف دمشق2183439 63فاطمهموده هيثم الحدادأدب 

يدمشق219648
68ميساءمي يحيى الغزالمهي 

يالسويداء2201763 نا عماد رضوانأدب  78ماجدهميى

يريف دمشق221141
67عبيىميس باسل شحادةمهي 

يالسويداء2222635 65لماميس معيى  نارصأدب 

يريف دمشق223105
77فاطمةميساء حسيى  الصاريمهي 

92هدىنادرة محي الدين سويدعلميدمشق22438088

يدمشق22510299 83هيكا لو هانادره محمد مازن انطاكيأدب 

يحماة226283
63سعادناديا أيمن كرديهمهي 

يالسويداء2271986 هأدب  62حنانناره نارص غي 

يدمشق228632
59امينهناهده محمد فواز الحمصيمهي 

يريف دمشق229107
77ابتسامنتالي سميى موخمهي 

64ايماننجوى محمد نظامعلميدمشق23034344

يريف دمشق231142
88عفافندى نبيل جزعهمهي 

يالسويداء232183
 شبلي بالنمهي 

57لينانرميى 

يريف دمشق233404
67شعوانةنرسوان مصلح ناصيف أسعدمهي 

يدمشق234268
72مريمنرسين محمد عريضهمهي 

يحماة23510270 62نهالنغم تمام تامرأدب 

يالقنيطرة23656
58فاطمهنوار فؤاد الشحادهمهي 

هنور الهدى ثائر فضهعلميريف دمشق23728660 57اميى

يدمشق238272
66بثينهنور الهدى محمد خيى النابلسيمهي 

يريف دمشق2398603 81نازكنور ربحي حمدانأدب 

76سناءنور عاصم مان الدينعلميالسويداء2406722

54احالمنور عصام جابرعلميالسويداء2414652

يحماة2428758 58كوثرنور عمر خضورأدب 

يعلميدمشق24333572
66ايماننور نزار درخباب 

يدمشق24410346 68هنادينورا خالد فقيىأدب 

يريف دمشق2451194
59ميسوننوران عبد الكريم الزرعيمهي 

72نجالءنورس مهند عودةعلميدمشق24628687

84فادياهايدي سامر الشحفعلميالسويداء2476160

يريف دمشق248109
58جوريةهبة أحمد السلوممهي 

71هناديهبه محمد معيى  الخطيبعلميدمشق24937817

63إيمانهدى عبدالرحمن أحمدموىسعلميريف دمشق25023589

يدمشق251122
59عربيههدى محمد رشاد بدويمهي 

يالسويداء252149
74ميادههديل رجا ركابمهي 

يالسويداء2531946 يأدب  84هيامهديل شكيب الحلي 

يالسويداء2541611 ي مرشدأدب 
85نغمهمسه راض 

79عبيىهناء محمد ياسيى  مطرعلميدمشق25535134

62املهيا اكرم الملحمعلميالسويداء2565748

69انعام ابراهيا مبارك حجازيعلميدمشق25734584

يدمشق258202
يمهي 

68رجاءهيام محمد عمار كعيكابى
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     وزارة التعليم العالي

ينوع الشهادةمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
العالمة المستحقةاسم األماالسم الثالث

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

يالسويداء25987 84منالوسيم مالك ابو اسماعيأدب 

يدمشق260277
62ناهديارا خالد حماده الشهمهي 

82رانيهيارا محمد شاجعلميدمشق26136980

يعلميريف دمشق26227901
58ليلياسميى  سامر عبد الغي 

77جوماناياسميى  عماد ريحانعلميريف دمشق26336276

63لميسياسميى  قتيبه العبد هللاعلميدمشق26436053

يالسويداء26526
88ملكهيمامه حبيب أبو حالمهي 

يريف دمشق266144
57ليليمي  محمد جميل العمارمهي 

يعلمياإلمارات26710180001 62إيمانيوسف أحمد يازج 

عائشهعبد الرحمن محمد خيى الكسمعلميدمشق26820432

يدمشق269628
رقيهعال محمد علي زلزلهمهي 

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

مراجعة وزارة التعليم 

العالي
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