
يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

يالسعودية11611671
ناجحعلميغيداءابتسام عماد الدين سلقين 

ناجحعلميندىابراهيم رمضان قليشهحمص211574

ناجحعلميهويداابراهيم منذر جاويشحمص312120

ناجحعلميهويداابراهيم منيف خضورطرطوس46766

ناجحعلميايمانابراهيم موفق أتماز السباعيحمص510449

ناجحعلميفاطمةاحمد بسام النارصحمص612735

يحمص715201 ناجحعلمينابغهاحمد عبد الجبار الزعن 

ناجحعلميريفدهاديبه مرهف جديدحمص820686

يحمص922310 ناجحعلميلماري    ج يونس يازج 

ناجحعلميمن اسامه عبد المناف المحمود اليوسفحمص1011611

ناجحعلمينجاحاسامه محمد القيسحمص1110685

ناجحعلميسوزانارساء ابراهيم الكوساحمص1219615

ناجحعلميرويدهارساء احمد جوخدارحمص1319940

ناجحعلميامنةاسماء زكريا الحديدالسعودية141611687

يحمص1518796 ناجحعلميمن اسماء فرحان الحلن 

ناجحعلميدانيهافنان فواز القصابحمص1617357

ناجحعلميعروبهاالء محمد عزام الصحنحماة1724577

 الشماليحمص1810017
ناجحعلميوفاءالمعتصم باهلل محمد شاهي  

ناجحعلميسمرالياس جون الياسحمص1911623

ناجحعلميميساءالياس غيث الفارسحماة2016585

ناجحعلميسعادالياس هيثم السليمانحماة2122533

ناجحعلميراغدهاليسار باسل صبححمص2219059

ناجحعلميمهاامان محمد انس ابو زيدحمص2317541

ي عبد الحميد مندوحمص2417360
ناجحعلميناهداماث 

ناجحعلميازدهارامل نارص شاهي  حمص2518165

ي منذر سمعانحمص2621740 ناجحعلميسمرانج 

ناجحعلميحسيبهاياد منيف الحدادحمص2716241

ناجحعلميصفاءايفا ايليا حناحمص2820368

ناجحعلميدعدايالف قصي الجردحمص2920167

ناجحعلميروالايلي رامي النعنعحمص3013545

ناجحعلميانطوانيتايلي فادي نقوالحمص3114715

ناجحعلميهناديايليا بطرس خلفحمص3215313

ناجحعلميديماايليانا عماد ايوبحمص3320288

ناجحعلمينديمهايمان أحمد عثمانحمص3420168

ناجحعلميانصافايمان حسام الدين امي  حمص3519752

ناجحعلميغانياايه احمد الزلقحمص3617215

ناجحعلميغيثاءايه فرحان المحمودحمص3718177

ناجحعلميعطورإليانا ادوار عبدوشحمص3820380

ناجحعلميعبي أحمد عبد االله الضاهر الخطيبحمص3910402

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

14 من 1صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميمحاسنأحمد محمد العليحماة4014676

ناجحعلميهناءأحمد محمد خي  الطحانحمص4110452

ناجحعلميداللأروى حسن دنياحمص4218851

ناجحعلميغيداءأري    ج عزيز وسوفطرطوس4314731

ناجحعلميغاناأليسار ابراهيم العليحمص4420469

ي عبدالسالم الحسنحماة4527550
ناجحعلميروديناأماث 

ناجحعلميوفاءأيه راسم الحفيانحمص4617216

ناجحعلميمهاأيه محمد ضياء السقاحمص4719980

يحمص4815616
اس عامر الداغستاث  ناجحعلميندىآزاد مي 

ناجحعلميمنارآالء تمام معالحماة4926800

ناجحعلميانتصارآالء صالح فياضحماة5026801

ناجحعلميزهراءآالء محمد ديب زقزاقإدلب515887

ناجحعلميرجاءآية نضال رجوبحمص5218549

ناجحعلميايمانآيه احسان خلفحماة5326719

ناجحعلميمريمآيه اسعد حسنحمص5422275

ناجحعلميريمآيه بسام حبيبحمص5517974

ناجحعلميغادهآيه رمضان العبدوحمص5619071

ناجحعلمينظميهآيه صفوان ابو الخي حمص5717682

ناجحعلميسلمآيه عبدالقادر البيطارحمص5817366

ناجحعلمينرسينآيه عماد الصالححمص5917697

ناجحعلميميساءآيه لؤي مرهجحمص6018178

يحمص6117545
ناجحعلميريحاءآيه محمد فهد الكيالث 

ناجحعلميمن آيه محمود حسنحماة6227523

ناجحعلميفتاةآيه يوسف عاصيحمص6318550

يحمص6417704 ناجحعلميمرفتبانا جمال دروث 

اءحمص6517871 ناجحعلميزينهبانه حيدر الخض 

ناجحعلميصن بتول حسن الحسنحمص6619094

ناجحعلمينور الهدىبتول رضوان موصليحماة6731039

ناجحعلميديمهبتول محمد جمال ناصيفحمص6817711

ناجحعلميميادهبتول محمود عكاريحمص6917374

ناجحعلميانصافبتول موفق خضورحمص7019485

ناجحعلميباسمهبثينه صالح السليمانحمص7120519

ناجحعلميابتسامبثينه علي ديبحمص7218863

ناجحعلميجهينهبراءه ايمن المشعلحمص7322673

هبراءه غزوان العليحمص7419099 ناجحعلميسمي 

ناجحعلميريمابشار خليل سارهحمص7514684

ناجحعلميرغداءبشار سمي  جمعهحمص7610659

ى بالل باللحمص7719102 ناجحعلميعائدهبرسر

ى خالد ايوبحمص7820977 ناجحعلمياسيابرسر

14 من 2صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ى فايز ايوبحمص7920369 ناجحعلميسعادبرسر

ي فاخوريحمص8016916
 
ناجحعلميسوسنبالل شوق

يحمص8110470
ناجحعلميرنابالل عصام افيوث 

 السلوميحمص8210473
ناجحعلميملكبهاء الدين مصطف 

ناجحعلميمروهبيان صفوان طني حماة8323223

ناجحعلميشمسهبيان عبد النارص الرستمحمص8417384

ناجحعلميروعهتاله عيىس دبورهحمص8520370

ناجحعلميلمياتسنيم احمد الدعاسحمص8617717

ناجحعلميمنتىهتسنيم عبد الرحمن البيطارحمص8717904

ةتسنيم محمد رشيد الرجبحمص8817905 ناجحعلميظهي 

يحمص8924222
ناجحعلميملكتسنيم محمد علي داغستاث 

يف قزعورحمص9011659 ناجحعلمياولكاتوفيق رسر

ناجحعلميالهامتوفيق عيىس محرطمحمص9114717

ناجحعلميصباتيا هادي مسكي  حماة9225611

فحمص9317388 ناجحعلميهيامتيما اسامه مرسر

ناجحعلميريتاتيماء ايمن الضاهرحماة9425941

ناجحعلمياسهتيماء حسن طياويحمص9518807

ناجحعلميالماسهتيماء علي حسنحماة9627107

ناجحعلميلينهتيماء وليم سلومحمص9721066

ناجحعلميرناجمانه حسان الندافحمص9817907

ناجحعلميرغداءجميل محمد علي برامحماة9914289

ناجحعلمينغمجن  مالك العيىسحمص10018205

ناجحعلميرابعهجود سطام الخليلحماة10123479

ناجحعلميهناءجودت بهيج باخوسحماة10215382

ناجحعلميطلهجودي سامر النعيميحماة10323298

ناجحعلميهاللجودي موفق اتماز السباعيحماة10423227

ناجحعلميريماجورجيت منصور الفارسريف دمشق10533435

ناجحعلميعليهجوسلي   لؤي السكافحمص10619122

ي سيمون فضيلحمص10713477
ناجحعلميمن جوث 

ي نعمه الستحمص10811169
ناجحعلميميساءجوث 

ناجحعلميمرفتجويل فاروق جرجسحمص10922057

ناجحعلميدارينجيىسي عماد الدقاقحمص11020392

ناجحعلميهيفاءجيسيكا سيمون منصورحمص11120393

ناجحعلميساليحسن عامر اخوريقحمص11210041

يحمص11310042
ناجحعلميرفاهحسن مصطف  اليوسف 

ناجحعلميفاطمةحال اسامة الجرايجيحمص11422607

ناجحعلميمصي حال حيدره عبد الرحمنحمص11518213

يحمص11617723 ناجحعلميسمرحال محمد مرهف الدروث 

فتحال نديم قاسمحمص11717237 ناجحعلميمي 

14 من 3صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميكليمهحمزه عبد الكريم عودهحمص11813600

ناجحعلمينادرهحنان محمد جحاحمص11920979

ناجحعلميهيفاءحنان مدين الحسنحمص12019506

ناجحعلميباسمهحنان نشوان السعدحمص12118565

ناجحعلميعبي حني   جورج عيىسريف دمشق12233459

ناجحعلميغيثاءحني   رامز عوادحمص12319138

ناجحعلميميساءحني   سهيل كلثومحمص12418008

يحمص12517726 ناجحعلميعائشهحني   عبد اللطيف الخض 

يحني   عماد كنعانحمص12618566
ناجحعلمياماث 

ناجحعلميسامياحني   محمد منصورحماة12726930

ينحني   نضال الخليلحمص12819141 ناجحعلميشي 

ناجحعلميرابعهخالد احمد الملحمحمص12910696

ناجحعلميفاطمهخالد حكمه الغزيحمص13012726

ناجحعلميريمخالد زكي نبهانحمص13110047

ناجحعلميديمهخالد محمد ايبوحمص13210049

ناجحعلميميساءخالد محمد يحن  عديحمص13310051

ناجحعلميوفاءختام انعام السباعيحمص13417609

ناجحعلمياميمهخزام يوسف حسونحماة13526732

ناجحعلميابتسامخليل سليم جري    جحمص13611301

ناجحعلمياحالمخوله مني  رسالنحمص13717729

ناجحعلميسوسندانه احمد الحريريحمص13817912

ناجحعلميصباحدانه محمد مناف ادريسحمص13917239

ناجحعلمياليسدانيا غطاس اسعدحمص14020397

ناجحعلميلمدانيه فتجي طليماتحمص14117241

ناجحعلميايماندانيه محمد نارص مهراتحمص14217732

يحمص14317913 ناجحعلميسوسندعاء محمد دامرج 

يدلع رامي مسوححمص14422021
ناجحعلميموث 

ناجحعلميريزاندياال سالم الحمويحمص14517735

ناجحعلميلمادياال محمد فراز دعاسحمص14617244

ناجحعلميالهامديانا جمال عطيهحمص14717875

ناجحعلميفادياديمة احمد حسنطرطوس14812936

ناجحعلميرغداءديمه حسام الدين برامحماة14931063

ناجحعلميمهاديمه محمد معادريف دمشق15026250

ناجحعلميميسهدينا خليل الياس الضاهرحماة15125614

ناجحعلميريمادينا وائل صبححمص15219155

ي هيثم قصقصحمص15314720
 
ناجحعلميسارهراق

ناجحعلميغادهراما امجد العباسحمص15417247

ناجحعلميصباراما انور الشعارحمص15517743

ناجحعلميسعادراما جهاد غاليحمص15618721

14 من 4صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلمينجاةراما رامز البيطارحمص15719669

ناجحعلميالناراما محمد رص  االرناؤوطحمص15817739

ناجحعلميتغريدراما معال خلوفحماة15927037

ناجحعلمياغراءرانيا غياث ملحمحمص16019167

ناجحعلميرزانربا أحمد الشيخ عبيدحماة16126735

يحمص16219837 هرباب احمد يازج  ناجحعلميسمي 

ناجحعلميايمانربانه محمد بشار شيخ عثمانحمص16317751

ناجحعلميعائدهرزان جمال نواياحمص16417408

ناجحعلمياعتدالرزان حسن العز الدينحمص16519171

ناجحعلميرمزيهرزان صالح السلومحمص16618021

ناجحعلمينوررشا شادي حسنحمص16724239

ناجحعلميعبي رشا عهد الوكيلحماة16825960

ناجحعلميانيسةرغد الياس عربشحمص16918574

ناجحعلميفهميه العبد هللارغد خي  هللا المصطف السعودية1701611591

ناجحعلميلمارغد رائد السيد سليماندمشق17141186

يحماة17224435 ناجحعلميفايزهرغد محمود البرسر

ناجحعلمينوالرغد مهند العزوحمص17317754

ناجحعلمينغمرغد نزار الجرسيحمص17417414

ناجحعلميندىرقيه يحن  باروديحمص17522682

ناجحعلميمنارند حسان  المصطف حماة17625961

ناجحعلميإيمانرند زياد زيرحماة17724207

ناجحعلميغادهرند قصي حبابهحمص17818027

تارند هيثم ندافحمص17922060 ناجحعلميبي 

ناجحعلمينايفهرنيم جرجس المرعيحمص18021754

ناجحعلميبيانرنيم مجي الدين الضامنحمص18117613

ناجحعلميهيامرنيم مفيد حناحمص18221069

ناجحعلميشذىرنيم نافذ وحودحمص18317421

ناجحعلميريمرهف عصام مصومعيحمص18420293

ناجحعلميزهوررهف محمد جمال الحافظحمص18517615

ناجحعلميمهاروان رامز دعاسحمص18617424

ناجحعلميناريمانروان طريف االتاسيالسعودية1871611678

ي الرفاعيحمص18822755 ناجحعلميصباروان محمد حسان السبسن 

ناجحعلمينجلهروجينا ماجد حسيكحماة18927416

ناجحعلميسحرروال ابراهيم المضيحمص19017775

ناجحعلميبسيمهرؤى عقل اليوسفحمص19120527

ناجحعلميعطافريتا احمد المنصورحمص19224248

ناجحعلميسهي ريتا سامر ديبحمص19318583

ناجحعلميسمرريتا عيىس قمريهحمص19418274

ناجحعلميرنداريتا فايز اسعدحمص19520064

14 من 5صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميندىريتا محمد طربوشحمص19618585

ناجحعلميريماريدا رعد مخائيلحمص19720326

ناجحعلميكفاحريم بسام الضاهرحمص19818281

ناجحعلميهالريم بسام ديبطرطوس19914923

ناجحعلميايلي  ريم رامي الديبحمص20020341

ناجحعلميايمانريم عبد المنعم الشعار المضيحمص20117777

ناجحعلميرجاءريم فرزات جديدحمص20221552

ناجحعلميرناريما علي عليحمص20318587

ناجحعلميفاتنريما وائل فالحهحماة20425625

يحماة20525626
ناجحعلميشاديهريمه بشار عجايف 

ناجحعلميمجدرينا زياد شمهحمص20617525

ناجحعلميمرفترينيه جهاد غميضحمص20718911

يحمص20813488 ىزهي  موريس شاروث  ناجحعلميبرسر

ناجحعلميأملزينب فايز حسنحمص20918589

ناجحعلميأسمهانزينب ناهل منصورهحمص21018678

ناجحعلميميادهزينب يوسف كنعانحماة21123326

ناجحعلميجورجيتسارا عبد المسيح شحودحمص21218295

ناجحعلميفطمةسارة مصطف  الدبورحماة21329112

ناجحعلميهيلي  ساره ابراهيم محمدحمص21421554

ناجحعلميليداساره اسامه عصفورحمص21518297

ناجحعلميرنداساره الياس كدرحمص21619537

ناجحعلمياكتمالساره راغب الحسنحمص21717506

ناجحعلميرث ساره رامز مشارقهحمص21817431

ناجحعلميخولهساره رامي حاصودحماة21925629

يحماة22023616 ناجحعلميشذاساره صالح عراث 

ناجحعلميسنيهساره طاهر الجاسمحمص22119242

ناجحعلميريمساره عبد الجبار مندوحمص22217930

يريف دمشق22326265
ناجحعلميرغدهساره عبد النافع المهباث 

ناجحعلميرحابساره عصام حمودحمص22418301

ناجحعلمينجاحساره عمر المضيريف دمشق22526266

ناجحعلميرشاساره محمد تيسي  حمامحمص22618592

ناجحعلميعائشهساره محمد رضوان المبيضحمص22717789

يحمص22817432
ناجحعلميهزارساره محمد غازي الحصن 

ناجحعلميناتاشاساره موفق طوقحمص22917435

يجاويحمص23017275 ناجحعلميريمساره وليد الي 

ناجحعلميغانيهسامر خالد جنيدحمص23113926

ناجحعلميريماساندرا كميل صبحهحمص23218927

ناجحعلميماريساندي مازن عبدوحماة23325640

يساندي مزيد جروسحمص23421765
ناجحعلميحن 

14 من 6صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ي درويشحمص23518682
ناجحعلميريتاساندي هاث 

ناجحعلميعائدهسدرا عبد االله الواوحمص23618732

ناجحعلميهدىسدرة عبد الباسط عروبحمص23724254

يحمص23821311 ناجحعلميآسياسدرة مجي الدين عبد النن 

ناجحعلميفهميهسدره المنتىه نبيه الحساميحمص23918593

ناجحعلميرحابسدره راشد الكرديحماة24023245

ناجحعلميساميهرساب سالم سفورحمص24117282

ناجحعلميصفاءسعاد طالل باللحمص24219255

ناجحعلميحنانسعاد فادي أسعدحماة24325983

ناجحعلميندوىسالفه ميهوب فنديحمص24421559

ناجحعلميفداءسالم اياد كوسحماة24527422

ناجحعلمياوصناسالم بسام ابو جنبحمص24620952

ناجحعلميليناسالم لويس سليمان حناحماة24725985

ناجحعلميرابياسالم محمد رمضانحماة24827720

ناجحعلميأملسلوى هشام تالويحمص24920172

يحمص25017439
ناجحعلميهدىسمر محمد أيمن الحلواث 

ناجحعلميصبا واليسمهر نارص الصباغالسعودية2511611590

ناجحعلميأملسنا عبد الحفيظ عبد الي  الفاخوريحمص25223834

ناجحعلميرجاءسنا محمد حاج موسحمص25324257

ناجحعلمينداءسنا منصور مجج االتاسيحمص25422624

ناجحعلميريماسناء محمد ربيع عباسحمص25517285

ناجحعلميمن سندس نجيب اللبابيديحماة25631101

ناجحعلميمرفتسهام اكرم العليحمص25718315

ناجحعلمينعامهسهر جول شاميحمص25820299

يحمص25924258 ناجحعلميندىسوزان ادهم الحلن 

اء مدين شعبانحماة26027723 ناجحعلميرباسي 

ناجحعلميسالمشادي صبجي سكروجحمص26114722

ي ابراهيمحمص26210992
هشادي طوث  ناجحعلميسمي 

بل نورس االزونحماة26315703 ناجحعلميصفاءرسر

ناجحعلميلي  شفيق فارس قاعيطرطوس2648563

ناجحعلميناهدشهد رغدان الشيخ عثمانحمص26517288

ناجحعلميميادهشهد عمر سليمانحمص26617800

ناجحعلميسوسنشهم لؤي الحوريحماة26718424

ي السباعيحمص26817535 ناجحعلميسلوىشيم محمدصي 

ناجحعلميحسناءشيماء بشي  عبدالرقة26911658

ناجحعلميرئيفهصالح ابراهيم محمدحمص27010994

ناجحعلميصبحيهصبا ابراهيم اسماعيلحمص27119626

ناجحعلميتغريدصبا عدنان ابراهيمحمص27219627

كاويحمص27311206 ناجحعلميهناءصقر سالم الي 

14 من 7صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميآمنهطيبه سعيد االحمدحماة27426226

ناجحعلميلماظافر محمد مفيد شيخ عثمانحمص27510494

ناجحعلميهيفاءعامر عمر نعسانحمص27610077

ناجحعلميشيماءعائشة محمد دعاسحماة27723907

ناجحعلميبنانعائشه محسن السويعيحمص27822778

ناجحعلميامالعائشه محمد لبيب الزينحمص27922691

ناجحعلميفكراتعبد الجبار محمد زياد ايمرليحمص28011212

ناجحعلميآمنهعبد الجليل صفوان طيارهحمص28110496

ناجحعلميصباعبد الرحمن عبد المطلب السلوميحمص28210087

ناجحعلمياعتدالعبد الرحمن عبد الهادي منال عليحمص28316959

ناجحعلميسحرعبد الرحمن عمار جنادحمص28410501

ناجحعلميفاتنعبد الرحمن محمد ماجد عضيميحمص28516339

يحمص28612567 فتعبد الرحيم معتصم الزعن  ناجحعلميمي 

ناجحعلمينداءعبد العزيز غالب  مصطف  نوريحمص28715251

ناجحعلميروالعبد العزيز محمد رامي الخوجهحمص28816963

ناجحعلميصفاءعبد هللا حسان الصمصامحماة28914099

ناجحعلميسميهعبد هللا مصطف  طباطب تسونحمص29015210

ناجحعلميوفاءعبد المجيد محمد حسان الكحيلحمص29110349

ناجحعلميرجاءعبيده محمد حسي  حمص29216980

ناجحعلميفريالعبي  محمد لفلوفحمص29318940

ناجحعلميمحاسنعبي  ميثم سليمانحمص29418942

ناجحعلميدارينعدنان سامر الدرويشحمص29511830

ناجحعلمينهادعدنان عبد الكريم العنتبليحمص29610522

ناجحعلميفاتنعروه محمد منصف أبو جرهحمص29710132

ناجحعلميمن عصام محمد زكرياحمص29816369

ناجحعلميدانياعفاف محمود زكرياحمص29921317

ناجحعلميمايهعفاف منار سحلولحمص30024266

ناجحعلميزينبعال احمد الصعبحمص30122230

يحمص30224267
قاث  ناجحعلميليناعال حسن المرسر

ناجحعلميايمانعالءالدين بسام مندوالرقة3038147

ناجحعلميمن علي باسم الخطيبحمص30411853

ناجحعلميمجدلي  علي جمال اسعدحمص30511012

ناجحعلميامتثالعلي حسي   ديوبحمص30611223

ناجحعلميفاطمهعلي درويش الخشحماة30717670

ناجحعلميعفافعلي شحود اليوسفحمص30813763

ناجحعلميتجنعلياء بسام بجدوغحمص30917809

ناجحعلميزعبيهعمر احمد شموطحمص31010715

ناجحعلميثناءعمر محمد عاصيحمص31110529

ناجحعلميابتسامعمران ياسي   الدرويشحمص31211926

14 من 8صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميروديناعهد احسان الطيحمص31314673

ناجحعلميزاهدةعيىس محمد بسام صطيفدمشق31422793

ناجحعلميسناءغزل اسامه الصالححمص31518605

ناجحعلميعبي غزل سامر شحودحماة31626856

ناجحعلميشذاغزل شادي داغرحمص31722008

ناجحعلميغن غزل عبد الباري الشيخ فتوححمص31817297

ناجحعلميميساءغزل نضال الصالححمص31917811

هغن  احمد التالويحمص32017299 ناجحعلميامي 

ناجحعلميانعامغن  حسام الدين طيارحمص32121162

ناجحعلميسوسنغن  عيىس ديبحماة32227729

ناجحعلميفاطمهغن  كفاح العمرحمص32317813

ناجحعلميفرحغن  مصطف  ابو زمرحماة32431119

ناجحعلميفاتنغن  نض هللا حمدوشحمص32518751

ناجحعلمينهادفادي الياس خزعلحمص32611046

ناجحعلميجمانهفادي يارس ضومطحمص32714313

ناجحعلمينازكفارس عبد النارص الصالححمص32810152

ناجحعلميداللفاطمة خالد درويشحماة32924462

ناجحعلميغازيهفاطمه احمد زكرياحمص33021325

ناجحعلميخديجهفاطمه لؤي ملحم فاعوريحماة33126229

ناجحعلميلمافرح ارسطو نعمهحمص33221471

ناجحعلميهبهفرح بالل الخواجهحمص33317305

ناجحعلميكفاءفرح رافع الخليلحمص33418609

ناجحعلميناهدفرح عبد المتي   الشيخ عثمانحمص33517819

ناجحعلميهالهفريال نادر مهراتحمص33617306

ناجحعلميرسابفضل محمود عزوحماة33717685

ناجحعلمينورمافكتوريا عصام جبورحمص33817882

وز لؤي المصطف حمص33918963 ناجحعلميخزامفي 

ناجحعلميهناءقمر عبد المالك االسمرحمص34017462

ناجحعلمينورهقمر محمد بالل الغفريحمص34117307

ناجحعلميمنالقمر مصطف  حجازي حشيشحمص34217940

ناجحعلميوليدهكاتيا سمي  اإلبراهيمحماة34326005

ناجحعلميميكادان محمد العقدهحمص34414600

ناجحعلميوفاءكارال الياس جرجسحمص34520350

ناجحعلميلماكارال ميالد اليوسفحماة34625644

يحمص34721771 ناجحعلميهويداكارول حبيب وهن 

ناجحعلميهدىكارولي   امطانيوس اسحقحمص34821628

ناجحعلميفدوىكارولي   فرح مخولحمص34918346

ناجحعلميغادهكاريس هشام خليلحمص35018348

ناجحعلميراميهكارين أكرم بطيخحمص35122174

14 من 9صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميليناكريستي   خالص عطيهحمص35221775

ناجحعلميأحالمكنان فرجات عثمانحمص35312848

ناجحعلميحنانكنده محمد نور ارشوقحمص35417309

ناجحعلميرسابالرا انور منصورحمص35519304

ناجحعلميغازيهالرا محمد عليحمص35619307

ناجحعلميماريالنا بركات بركاتحمص35718614

ناجحعلميلمالنا عبد الحميد صابرينحمص35817827

ناجحعلميلمياءالنا عصام بصلحماة35926772

ناجحعلميلوريسلبن  عدنان مظلومحماة36026866

ناجحعلميعبي لما عبد الباسط زكرياريف دمشق36126294

ناجحعلميميادهلم زكريا الحالقحمص36217528

ناجحعلميرجاءلميس حسي   حسيانحمص36320074

ناجحعلمينورهانلميس نضال رسالنحمص36418364

ناجحعلمينهلهلورين عفيف رحالحمص36520925

ناجحعلميمنتىهليال منذر كوسحماة36627426

ناجحعلميزريفهليال نضال الداوودحمص36718693

ناجحعلميفلكليان حيان ابو الخي حمص36817832

يحمص36917621 ناجحعلميهاالليان محمد رفيق الدروث 

يليتيسيا ميشيل زلعومحمص37020409 ناجحعلميسارث 

ناجحعلميثورةليدي رودي مفيد العموريحمص37118370

ناجحعلميصفاءليل احمد فانوسحمص37220556

ناجحعلميرفيفليل عامر المسديحمص37317312

ناجحعلمياملليليان موس الحدادحمص37420960

ناجحعلميمانياليليان وسوف سلومحماة37526015

ناجحعلميرونقلي   درغام فالحهحماة37625653

ناجحعلميبادرهلي   عبد الحكيم االتاسيحمص37717471

هلي   عماد صوافحماة37825654 ناجحعلميأمي 

ناجحعلميشذالينه طريف شاهي  حمص37917314

ناجحعلميمانيامارسيل منهل لويىسيحمص38020310

وديحمص38120703 ناجحعلميالمازمارلي   ابراهيم اليي 

ناجحعلميراغدهمارلي   سليمان شحودحمص38220414

ناجحعلميايفاماري هيثم حاصودحماة38325663

ناجحعلميدليلهماريا جهاد فرحهحمص38422012

يسيهماريا شعالن فرحاتحماة38524944 ناجحعلميبي 

ناجحعلميكوكبمارينا جان دنحوحمص38621631

ناجحعلمينداءمازن احمد بركاتريف دمشق38719277

ناجحعلميدياناماهر سعيد الحاجحمص38811315

ناجحعلميناتاليمايا احمد الناطورحمص38917315

ناجحعلميابتساممايا أحمد األحمدحمص39021687

14 من 10صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميمناهلمايا جوزيف النجارحمص39121335

ي خض حمص39221244 ناجحعلميرغيدهمايا راج 

ناجحعلميدياالمايا زيد عبارهحمص39317565

ناجحعلميامالمايا عبد المنعم خليليحمص39417566

ناجحعلميرويدهمايا عماد غميضحمص39519349

ناجحعلميكنانهمايا محمد تمام عثمانحمص39617474

ناجحعلميرجاءمايا محمد عيدحمص39719353

ناجحعلميلمامايا مكرم المي حمص39817317

يحمص39920930
ناجحعلميمريممايا هيثم قزث 

ناجحعلميمنالمجد حسان طعمهحماة40020483

ناجحعلميايمانمحفوض طارق عبدوحماة40116673

ناجحعلمينوفامحمد احمد االحمدحمص40213964

يحمص40310192
 
ناجحعلميدانيهمحمد اياد محمد منذر الصوق

يحمص40410432
 
ناجحعلميغيدمحمد أغيد عبد الرزاق الصوق

ناجحعلميالهاممحمد تاج الدين حسام الحسنحمص40510195

ناجحعلميلينامحمد جهاد محمد النجارحمص40610196

ىمحمد حسام سليمانحمص40711076 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميجميلهمحمد خالد مناعريف دمشق40821554

ناجحعلميندىمحمد خي  طريف طارود زبيديحماة40914471

ناجحعلمينورامحمد ذاكر محمد صفوان حمدونحمص41010208

ناجحعلميعبي محمد رائد عماد الحالقحماة41115547

ناجحعلميرفاهمحمد رائد لؤي طيارهحمص41210362

ناجحعلميعبي محمد سامر الخضورحمص41311997

ناجحعلميميساءمحمد شحاده مطرحمص41413970

ناجحعلمياديبهمحمد صالح ابراهيمحماة41518359

ناجحعلميندىمحمد عبد الحميد العيىسحمص41612002

ناجحعلميعبي  حسنمحمد علي ديوبطرطوس4179096

ناجحعلمينورهمحمد علي سليمانحمص41811084

بكحمص41910675 ناجحعلميلمعهمحمد فراس محمد عز الدين رسر

بكحمص42010676 ناجحعلميلمعهمحمد كريم محمد عز الدين رسر

ناجحعلمينرسينمحمد مرهف ابراهيم حاكميحمص42110374

يدير الزور4224274
ناجحعلميراميهمحمد مهند عبد المنان الداالث 

ناجحعلميعمرهمحمد نور طالل الديبحمص42310582

ناجحعلميرنامحمد نور عبد الباسط شحودحماة42415849

ناجحعلمياحالممحمد هادي بسام عابدهحمص42511095

ناجحعلميابتساممحمد يزن حسام الشاميحمص42610260

ناجحعلميرابعهمحمدعارف أيرس السليمحمص42716478

ةمحمود عبد المجيد قاقاتحماة42822707 ناجحعلميامي 

ناجحعلميلمامرح ارسطو نعمهحمص42921478

14 من 11صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناجحعلميهناءمرح سليمان الخض حمص43019360

ناجحعلميجوزيانمريم مصطف  الخطيبحمص43122303

ناجحعلميعبالمريم موس األزرقحمص43220315

ناجحعلميروضهمالذ زهي  عمي حمص43318408

ناجحعلميغزوةملهم عبد المهيمن عبد الحميدحمص43410594

ناجحعلميراميامنار عبد الهادي جنيدحمص43517627

ناجحعلميهالهمنال مني  نضحمص43620420

ناجحعلميآمالمها غسان عليحمص43718412

ناجحعلميأملمهند سمي  شباكيحمص43812553

ناجحعلميحالمهند محمد مندوحمص43910760

ناجحعلميحياةموده احمد عمرانحمص44017628

ناجحعلميهناءموس همام نادرطرطوس44111015

ناجحعلمينيفي  مؤيد محمد جمال محرمحمص44210394

ناجحعلميسالفهمي صفوان الحالقحمص44317326

اي هيثم شحمطرطوس44414908 ناجحعلمينوال فاطرهمي 

نا علي خليلحمص44520084 ناجحعلميسهاممي 

يل يوسف غاليحمص44622186 ناجحعلميسمرمي 

ناجحعلميماريناميس الريم ريمون روميهحمص44721787

ناجحعلميبيانميس محمد فراس عبد العظيمحمص44817480

ناجحعلمينائله السيد سليمانميس محمد منذر جندلي رفاعيالسعودية4491611593

ناجحعلميكوكبميس منذر حبيبحماة45026541

ناجحعلميمهاميمونه جمال القشعمحمص45118765

ناجحعلميامنهناتالي احمد عودهحمص45217330

ناجحعلمينغمناتالي الياس الخوريحمص45320707

ناجحعلمينجاحنارص محمد عرفاتحمص45415290

ناجحعلمينورهنالدا أيمن روميةريف دمشق45527092

ناجحعلمينورهناهد طارق هاللحمص45617629

ناجحعلميمجدنبيه نسيم الكالسحماة45715416

ناجحعلميندىنجوى محمد عماد جمرانحمص45817332

ناجحعلميغادهندى سليمان رعدحمص45921344

ناجحعلميانتصارندى مظهر الشليلالسعودية4601611602

ناجحعلميلينانديم محمد سليمحماة46118438

ناجحعلميسهامنزهه ايمن كنعانحمص46219845

ناجحعلميسندسنض هللا محمد ظافر الخض حمص46311276

ناجحعلميفرحهنعمه جاسم الجاسمحمص46418537

هنعمه دانيل برسوقاحمص46519632 ناجحعلميسمي 

ناجحعلمياملنعيم سهيل سليمانحمص46612069

ىنغم أكرم شعبانحمص46718641 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميلينانغم عصام درغامحماة46824947
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ناجحعلميآمنهنغم عماد ادريسحماة46926883

ناجحعلميميسونننورتا حافظ يعقوبريف دمشق47037072

ناجحعلميسوسننور الهدى وليد الخضورحمص47118455

ناجحعلميداليانور حبيب االبراهيمحمص47222193

ناجحعلميماجدهنور سمي  حسي  حمص47318649

ناجحعلميمهدي كارنور صدوح داودحمص47418444

ناجحعلميغادهنور طالب سعد الدينحمص47519407

ناجحعلميعالنور عبد الرحمن الحلوحمص47622642

ناجحعلميسج نور عبد الوكيل عبد المولحمص47710275

ناجحعلميمرامنور غزوان االبراهيمحمص47818448

ناجحعلميفوزهنور مازن زيدانحمص47917336

ناجحعلمينزي  هانورا عبد النارص شاهي  حمص48017339

ناجحعلميظاللنورا مازن القصي حمص48117488

ناجحعلميسمرهاجر عامر االسودحمص48217852

يحمص48310443
وقهادي محمد وضاح اليوسف  ناجحعلميرسر

ناجحعلميميساءهبة يوسف اسماعيلحمص48421213

ناجحعلمياميمههبه ابراهيم عبد الرحمنحمص48521208

ناجحعلميسوسنهبه احمد حسي  حمص48621209

ناجحعلميالهامهبه جهاد روميهحمص48721795

ناجحعلميالهامهبه عبد الخالق السباعيحمص48817341

ناجحعلميكفاحهبه فادي مخولحمص48922068

ناجحعلميزهرههدى خالد الكرديحمص49019867

ناجحعلميفاطمههدى مصطف  المشعلالسعودية4911611632

ناجحعلميرناهديل عماد بصبوصحماة49225684

يتالسعودية4931611577 ناجحعلميسهي هديل محمد رضوان كي 

ناجحعلميمهاهال محمود الضاهرحمص49417858

ناجحعلميغيداءهند عبد هللا صليعيحماة49523943

ناجحعلميرويدههيا جهاد شكورحمص49620936

ناجحعلميميسهيا فادي حديدهحماة49725688

يحماة49823647 ناجحعلميغزلهيا محمد عماد عراث 

ناجحعلميخديجههيا محمود حزوريحماة49926891

ناجحعلميلميههيا موفق الرساجحمص50017495

يحمص50118476
ناجحعلميماريهيا ميشيل حسواث 

ناجحعلميسهامهيلن نزيه دلولحمص50220366

ناجحعلميفاطمهوجد عصام حسنطرطوس5039168

اوديع وليم مسوححمص50414678 ناجحعلميبيي 

ناجحعلميسمروردان محمد سميح سواححماة50514218

ناجحعلميراويهوسام انور فاخوريحمص50612082

ناجحعلميعبادهوسام محمود الشيخ عليحماة50717711
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فتوسيم منال األخرسحمص50810379 ناجحعلميمي 

ناجحعلميجوليتوسيم نديم عثمانحمص50912852

ناجحعلميمهاوالء ابراهيم محمدحمص51018660

ناجحعلميندىوالء محمد عامر بطمانحمص51117599

ناجحعلميكارمنوئام علي السليمانحمص51219431

يحمص51321799 ناجحعلميابتساموئام نجيب العج 

ناجحعلميسمريارا صابر حسي  دمشق51440194

ناجحعلميميسونيارا نزار العباسحمص51518490

ناجحعلميبراءهيارا يارس الكيالحمص51617577

ناجحعلميفاطمهياسمي   سامر قصيليحمص51717863

ناجحعلمينرسينياسمي   سهيل مناعحمص51817579

ناجحعلميانتصارياسمي   عماد بربوجحمص51918849

ناجحعلميميساءيحن  محمد العليحمص52012675

ناجحعلمياميمهيزن احمد جمولحماة52118259

ناجحعلميفائزهيزن فريد ادريسحمص52214263

هيمامه محمد الهزاعطرطوس52313101 ناجحعلميخض 

ناجحعلميأمينةيمان محمد مصطف حماة52418068

ناجحعلميإيمان جانسي  يمن  ايمن زيدانالكويت5251611760

ناجحعلميرنديمن  عبد المنعم عيىسريف دمشق52626326

ناجحعلميمحاسنيوسف حسن بكمشليحمص52712422

ناجحعلميانعاميوسف ماجد القاسمحمص52814119

ناجحعلميغانيايوسف محمد سحلولحمص52910329

وزير التعليم العالي

الدكتور عاطف النداف

14 من 14صفحة 


