
الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

عطافابراهيم بسام مرهجطرطوس17219

يالالذقية210936
ديناابراهيم سليم جوث 

شمسهابراهيم علي العليالرقة35527

كوكباحمد رفعت جاللوالالذقية414423

هاحمد عالءالدين ديبالالذقية512910 سمير

نجوىاحمد عمار معالالالذقية610787

حلوماحمد محمد امير  شيخ موىسالالذقية714448

سهيراحمد نجدت مسلمالالذقية813826

هاجراحمدنور محمد عونهطرطوس96938

مىهاسكندر علي محمدالالذقية1012854

يالالذقية1111910
ف ماهر الجوث  هياماشر

نجودافنان هشام شحودالالذقية1217664

سحرالبتول جمال مياالالذقية1316934

فيوليتالجوى يوزع حموديالالذقية1416027

هباالحسير  بشار سليمانالالذقية1512080

ابتسامالحسير  محمد حسنهالالذقية1612998

يالالذقية1716810
يف  سىهالزهراء عادل شر

سهامالسمراء فراس جليكوالالذقية1817954

سمرالغيدق قيس حرباالالذقية1912106

هيامامل جمال البحرالالذقية2019885

روالامير ياش دوايالالذقية2110612

نارينهانطوجورج واهي بانوسيانالالذقية2212199

ميسونانوار انور ابظليالالذقية2315659

ثناءايمان مصطف  بيطارالالذقية2415426

فايزهأبرار محمد زنيكلالالذقية2519462

سماهرأحمد محسن الدواهالالذقية269942

ايمانأحمد نديم عباسالالذقية2712297

ليناأري    ج سلمان مرعيدمشق2832356

ازدهارأري    ج يحير حسنالالذقية2919828

رانيةألىم محمد فرحاتالالذقية3017345

سهامأمجد علي فضهالالذقية3111997

فاتنأمجد هيثم صبحيالالذقية3210346

ي احمد عثمانالالذقية3319888 أسياأنح 

ليناأنس وليد شيخ يوسفالالذقية3410348

فريالأيمار علي مخلوفالالذقية3516817

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

10 من 1صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

اهداءأيهم وضاح ابراهيمالالذقية3610805

نعيمهآالء مدين نعمانالالذقية3716931

املآالء وضاح ريحانهالالذقية3818264

زينهآنا كر يستينا كميل عكاريالالذقية3917349

املآية حمزة رجوبالالذقية4017576

غادةآية يقظان حسنالالذقية4119907

سناءآيه عبد المالك ياسير الالذقية4215272

فاتنآيه عيىس حيدرالالذقية4317629

حنانآيه محمد بكداشالالذقية4415432

احالمآيه مصطف  انجروالالذقية4516965

نرسينبانه باسم عثمانالالذقية4615679

روالبتول اديب صالحالالذقية4715275

صديقهبتول رياض مدنيهالالذقية4819908

سمربتول زهير نادرريف دمشق4924334

نجوىبتول عدنان ربيبالالذقية5019060

يالالذقية5119337
ايمانبتول محمد فاث 

نهلهبتول معن يوسفالالذقية5217435

نضالبتول نعمان الشغريالالذقية5319912

جيهانبدور محمد كيخياالالذقية5415444

عيوشبراء سعيد الخليلالالذقية5510350

ميساءبشار ابراهيم منصورطرطوس567364

ى اليف الوزهالالذقية5717352 رؤيذابرسر

يالالذقية5815692
يف  ى محمد شر سميابرسر

سحربشير سائر صالحالالذقية5912109

ملكهبيان محمود صالحالالذقية6013176

منالبيلسان طارق محمدالالذقية6117605

اسماءتاال عبد الحكيم الحطابالالذقية6216984

فرزتتسنيم جمال عبد الحقالالذقية6315699

ردينهتمام علي عباسالالذقية6411568

هتافتيم جعفر غانمالالذقية6510809

تهامهجعفر ابراهيم كنعانالالذقية6611242

عبيرجعفر بسام صقرالالذقية6711727

بلسمجعفر علي معتوقالالذقية6813583

رمزهجعفر هاشم اسماعيلالالذقية6911572

ندىجعفر يوسف خضورالالذقية7010630

10 من 2صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

نديمهجي  جهاد قدورالالذقية7115708

سهاجي  عمر عجيلالالذقية7215711

ميساءجودي جاسم الحمدالرقة738886

تغريدجودي راكز قنجراويالالذقية7416521

باسمهجودي سامر خليلالالذقية7518192

سمرجودي غسان خض الالذقية7616832

وفاءجودي ماهر قره جهالالذقية7715728

روىلجورج خير هللا معوضالالذقية7810947

ديناجورج سامر جبورالالذقية7911471

هجوىلي لؤي صقورالالذقية8017000 امير

ريماجوليا خليل حسنالالذقية8116079

يرسىجوليانا خليل عجيىميالالذقية8217607

ي فايز بطرسالالذقية8312763
جورجيتجوث 

خالديهجوى آدهم انجروالالذقية8415735

أنصافجوى هشام زهرةالالذقية8517007

فداءجويل ياش ابراهيمالالذقية8617445

فاتنجيىسي انطون خوريالالذقية8717361

وفالالذقية8813325 فدوىحامد هللا مهند شر

هالالذقية8912169 ايناسحسير  احمد خض 

هدىحسير  محمد احمدالالذقية9010195

ليلحال أيمن راعيالالذقية9117690

حياةحال بسام سلمانالالذقية9217872

مي حال طريف البظالالذقية9315461

هالهحال علي يونسالالذقية9419940

ميساءحال فراس محمدالالذقية9516837

فادياحال هشام صالحهالالذقية9617584

عتابحمزة غسان بوريشالالذقية9711252

يالالذقية9815463 اكتمالحنان خالد غريي 

زلفاحنان عماد سميهالالذقية9917784

فتاةحنير  فؤاد عطافطرطوس10013167

انيسهحنير  محمد الشاخالالذقية10117969

سهامحنير  محمد داؤدالالذقية10216730

مايحنير  نضال معالالالذقية10317451

وسامحيدره ايوب خليلالالذقية10412223

نجودحيدره طالل نعمانالالذقية10511046

10 من 3صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

نىهخالد سامر مي الالذقية1069741

مي خالد محمد بصيصالالذقية10711590

فوزيهخزامه علي سليمانالالذقية10816605

راميادعاء ابراهيم حسير الرقة1099947

بتولدعاء رند حسونالالذقية11017875

ميادهدعاء عصام سليمانالالذقية11117022

وصالدالل محمود سخطهالالذقية11217335

وفاءديانا سهيل يوسفالالذقية11317587

زكيةدينا عدنان دباحالالذقية11415472

سميهرام عدنان الببالالذقية1159889

ريمراما احمد ملىسيالالذقية11616103

نجوىراما ايمن حدادالالذقية11719960

ميسونراما جهاد صالحالالذقية11819961

ربابراما لؤي نجارالالذقية11915477

عواطفربا غياث اصالنالالذقية12018735

شهنازرث  محمد السيدالالذقية12115780

الهامرزان محمد طحانالالذقية12215787

هرزان مدحت مخلوفالالذقية12318763 سمير

صفيهرشا هزاع احمدالالذقية12416618

عبيررغد اسامه الشنتاالالذقية12519597

بيداءرغد حسن عثمانالالذقية12616530

وزرغد عدنان الخداميالالذقية12717460 فير

نهالرغد عمر شاويشالالذقية12815228

نهلرغد نضال عاقلالالذقية12918418

سالمرند حارث الحمودحماة13026470

خلودرهف عثمان حمزهالالذقية13115323

لوىسيرهف علي حمدو األوسوالالذقية13217056

بهيهرهف محمد اديب ارمنازيالالذقية13315496

مادلير روان فهد غانمالالذقية13418124

ربابروان محمد قره جهالالذقية13515809

رزيقهرؤى سميع شيحاالالذقية13616305

تغريدرؤى عبد القادر زكرياالالذقية13715482

عزيمةرؤى محمد خليلالالذقية13815312

نهلهرؤى هيثم هيكلالالذقية13915313

سمرريم سعد هللا فضهالالذقية14017920

10 من 4صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

لىمريم ماجد رجبالالذقية14116635

انتصارريم محمد محمدالالذقية14219612

قدارالالذقية14315826 زاريازويا خليل بير

حنانزين العابدين حبيب داغرالالذقية14410204

مفيدهزين محمود سليمانطرطوس1457795

ريمزينب بسام السيدالالذقية14617075

ازدهارزينب توفيق خير بكالالذقية14717076

عائدهزينب حسن الخاروفالالذقية14819621

 شيخ عليالالذقية14921533
ورودزينب حسير 

تغريدزينب رضوان شاهير الالذقية15019850

ساميهزينب سمير القوزيالالذقية15119851

هندزينب سمير حمودالالذقية15216790

هناءزينب محمد محرزالالذقية15317922

ماجدهزينب محمود عبودالالذقية15417080

عالزينة باسل محفوظالالذقية15517938

غادةزينة مدين عابدينالالذقية15616540

ناديازينه سهيل اسعدالالذقية15718837

ساميالزينه عالء الدين خدامالالذقية15817986

أملزينه فريد حيدرالالذقية15916319

خلودزينه هيثم صبيحالالذقية16017939

سحرساره رامي صالحالالذقية16116159

ندىساره عدنان شعبانالالذقية16215334

ي حسير الالذقية16315516 دعدساره غسان حاج 

سحرساره وليد زيتونالالذقية16420029

رندهساىلي موىس موىسطرطوس16513621

سوزانساىلي نضال حسنالالذقية16618635

سمرسامر نارص مهناطرطوس1679430

سالفهسدرة المنتىه علي فاعورالالذقية16819639

يالالذقية16915844 ميساءسعاد محمد ايمن مطره ج 

تغريدسالف حردان خضورالالذقية17020232

ايفيتسالف محمد معالالالذقية17117301

سوماسلمان حسن اسماعيلالالذقية17210842

هناءسليم عيىس حبيبالالذقية17310844

سوزانسليمان احمد عكيلالالذقية17410388

املسليمان يوسف يونسالالذقية17513916

10 من 5صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

اقبالسماح وائل ديوبالالذقية17618090

سمياسمه سامر خيرالالذقية17715852

فريالسميا طهران يوسفالالذقية17820035

شاديهسمير الياس الخوريالالذقية17910673

فيفيانسندريال اسحاق حنونيكالالذقية18017379

بسماسندس منذر طرافالالذقية18118808

سالمسهر راشد راشدالالذقية18219643

ليناسولير  خض  محمدالالذقية18316325

ريمسيدرا غياث زيبوكالالذقية18416170

ي نزي  ههالالذقية18516660
 
صفاءسيدره شوق

ين سمير شغريالالذقية18615870 زهواتسير

ريمشادي عماد سليمانطرطوس1876791

رث شارلوت فادي يزبكالالذقية18816864

رغداءشام اسماعيل الحسير الالذقية18916171

ايمانشذى محمد رمضانالالذقية19015532

رباشذى معال حسنالالذقية19118639

الهامشهاب احمد عياشالالذقية19211605

فاتنشهد حسان ابراهيمالالذقية19316865

حسناءشهد سمير نيسانهالالذقية19417480

ي حاج بكريالالذقية19515343
ندىشيماء هاث 

خنساءصالح احمد االبراهيمالالذقية19611070

فالصالح أحمد باسل جبارةالالذقية19711331

عفراءصالح عهد سليمانالالذقية19810675

رائدهصالح نادر رحالالالذقية19911760

هباضاهر سامر جرجسالالذقية20010953

سميهضح عبد هللا عيىسالالذقية20115878

ةطارق آصف علوشالالذقية20210210 امير

يالالذقية20310214
وث  سهيرطالل جوزيف بير

صبحيهعبد الرحمن عبد هللا زرطيطالالذقية20410218

سماهرعبد الرزاق نعيم زينهالالذقية20511266

ي حسنالالذقية20611085 ليناعبد الصمد أث 

هالهعبد القادر فادي اسمرالالذقية20711513

مجدعبد هللا نعمان معتوقالالذقية20813371

سمرعبد الوهاب محمد بالل نشاويالالذقية20910439

هنديهعبير سليم ابراهيمالالذقية21021088

10 من 6صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

بديعهعبير سليمان رسوقالالذقية21120332

بكالالذقية21212795 سالفيهعدنان رامي خير

هناءعزيز علي علياالالذقية21311098

روعهعال سالم عبد هللاالالذقية21420051

هوازنعلي عدنان عنابهالالذقية21511268

رانيهعلي فؤاد كريمالالذقية21611635

نرسينعلي محمد راتب حيدرالالذقية2179906

فتاةعلي ياسير  سعيديطرطوس2186823

فاطمةعلي يوشع الشواالالذقية21913712

تانياعمار حسام جديدالالذقية22013714

غادهعمار خليل خليلالالذقية22112062

ازدهارعمار محمد معافاالالذقية22210706

لجير عيىس علي نجارالالذقية22310874

غادةغاليه صادق شاموحماة22424941

لياىليغرام عمر غريبالالذقية22515888

نوالغزل علي ابو قرعهالالذقية22616186

ميساءغزل فادي اسماعيلالالذقية22718646

يالالذقية22817136
يف  فتغزل كمال شر مير

سمرغفران احمد المضيالالذقية22915889

وفاءغي  عالءالدين عثمانطرطوس23012252

ايمانفاطمة حسير  حاج محمدالالذقية23116869

هدىفاطمه احمد كامل بركاتالالذقية23217143

يالالذقية23315555 صبيحهفاطمه الزهراء عبد المنعم ادلي 

ىفاطمه رياض علي ديبالالذقية23417744 برسر

فيحاءفاطمه نبيل حليقالالذقية23517147

هالهفريال فادي جمعهالالذقية23620064

حنانفوزي ذوالفقار جبورالالذقية23711655

نرسينقصي احمد كطاشالالذقية2389785

يالالذقية23916871 ردينهكاترين جودت العح 

سوىسيكارين ابراهيم جبورالالذقية24017386

رفاهكرم حبيب ابراهيمطرطوس2417057

وفاءكرم يحير غزاويالالذقية24210477

وزكالرا ميشيل تمرسالالذقية24317388 فير

لجير كندة صبحي عصفورالالذقية24415354

هالرا باسم محمودالالذقية24518906 سفير

10 من 7صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

يالالذقية24620069
مديحهالرا حمزي القاض 

يالالذقية24715356
رناالرا محمد كنيفاث 

سهامالفا شعبان خليلالالذقية24817491

مها علي أغاالنا عكرمه قدورالكويت24940210227

يبهالالذقية25016676 ميساءلىم محمد شر

بكالالذقية25120077 فداءلىم هيثم خير

تيماءلور محمد اسماعيلالالذقية25216213

غادةلوسير  ديكران عيدوكطرطوس25313188

منيفهليال عبد الكريم ونوسطرطوس25412625

يليال فيصل حسنالالذقية25517172
تهاث 

نادينليال مجدي عويجهالالذقية25615930

تغريدليث علي شحادةالالذقية25712807

فاطمهليسا محمد حدادالالذقية25815931

 منير مثبوتالالذقية25917174
سهاليل مصطف 

فاطمةلير  شمعون جلعودالالذقية26018747

مناللير  عدنان جمعهالالذقية26120084

شيهلينا عبد هللا كمالالالذقية26215936

همادلير  احمد ابراهيمالالذقية26318539 نظير

دياناماريا محسن صقرالالذقية26416226

فاطمهماريتا نهاد احسانالالذقية26521559

ايمانمارينا جوزيف خرستير طرطوس26613639

مي ماسه غسان سوداالالذقية26717341

يالالذقية26817806
ريممايا اوس جوث 

ندامايا بناء عبد الرحيمطرطوس26913825

هياممايا قيس بلوطالالذقية27017595

نجوىمايا لؤي داؤدالالذقية27117186

سوسنمايا محمد جملالالذقية27217620

غيثاءمايا معير  ونوسطرطوس27312083

هالةمايا نزار ديبهالالذقية27419860

غادهمايا نواف القيمالالذقية27516888

داللمايا هيثم عيىسالالذقية27618719

كوثرمحمد عبد النارص شاكوشالالذقية27710269

ريممحمد نوار االسدالالذقية27812815

مرحمحمد وائل حيدرالالذقية27911180

سعادمحمود محمد رضا يونسوالالذقية28011428

10 من 8صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

أملمديحة زكوان محمد عليالالذقية28121163

مدينهمرح عبدالهادي أسدالالذقية28219687

بتولمريم بالل الحمويطرطوس28312553

سوزانمريم حسن سكينهالالذقية28419205

عفراءمقداد نبهان مرهجالالذقية28513768

هبامالك سائر شاقولالالذقية28617200

بانهملحم نزيه ابراهيمالالذقية28712433

سحرمنار اسماعيل العانهطرطوس28813195

غادهمؤمنه سميح خليلالالذقية28921560

نا محي عليطرطوس29012305 فاديامير

نا منذر حسنالالذقية29116894 ميساءمير

نا هيثم بدورالالذقية29216343 وفاءمير

شذاميس تمام حاتمالالذقية29317515

نهلهميسم منتجب رستهالالذقية29412339

مينانىسي عصام ديبطرطوس29512171

سهيرنايا محمد شليحهالالذقية29619207

هنادينجوى سامر سعيدالالذقية29717413

هيامندى بالل شناتاالالذقية29815964

ربابندى غالب عبد الحميدالالذقية29919383

حسنهنرسين عامر عبديالالذقية30017888

هوالنعمة هللا دانيال يرتهالالذقية30118920

فتحيةنغم بسام يونسالالذقية30218844

حليمهنىه سعيد كوزلالالذقية30317748

هيامنىه سلمان سليمانالالذقية30419709

املنور الهدى منذر طرافالالذقية30516706

نجاحنور حسير  منالالالذقية30621228

اميهنور فراس عدرهالالذقية30718506

غاليهنور محمد امير  آغاالالذقية30815974

نوالنور محمد سليمانالالذقية30915600

غزوهنيل حسان منالالالذقية31021256

سمرنينار تيسير حبيبالالذقية31121257

يالالذقية31217231
ميساءنينار عماد سفكوث 

فاتننينار مض  صالحالالذقية31317232

سحرهبة يحير غندورالالذقية31416276

ايمانهدى نعيم ياسير الالذقية31515387

10 من 9صفحة 
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هناءهديل حسن رستمالالذقية31619239

رفيقههديل علي عليالالذقية31716771

غادههديل محمود اوىسيالالذقية31815993

نبيلههديل ياش عبد هللاطرطوس31912898

نهادهال معير  رسالنالالذقية32018218

ي السكسكالالذقية32116284
هناديهناء لطف 

ريتاهند عزيز حناويالالذقية32217342

جورجيتهيا أحمد طنبالالذقية32315999

راميههيا رامي ضواالالذقية32417404

دعدهيا نهاد صبحالالذقية32519326

كوثروسام سهيل حبيبالالذقية32613033

يالالذقية32715392
يي  ار تير  نهلهوفاء رص 

فاطمهوالء عبدو قريطالالذقية32817254

أمينةوالء غسان مرتكوشالالذقية32917255

نهلهيارا ابراهيم معروفالالذقية33020295

سماهريارا محمد احمدالالذقية33118930

مفيدهيارا مرهف عيىسالالذقية33219120

زينبيارا نظير خرفانالالذقية33316912

رجاءيارا هشام داودالالذقية33419262

نىهيحي محمد خالد االعرسطرطوس3356929

فرياليزن حسام خدامالالذقية33611859

يالالذقية33712140
وصاليزن عيىس شباث 

وفاءيزن محسن مصطف الالذقية33811746

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

10 من 10صفحة 


