
يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ناجحعلميخزاماابراهيم نوار صاريالالذقية19392

ناجحعلميخديجهاحمد الفريد حسن داشرالرقة28015

ناجحعلمينهالاحمد طارق صيامالالذقية310568

ناجحعلمينبالاحمد عبد القادر جودالالذقية49547

ناجحعلمياحالماحمد محمد المحمدطرطوس57875

ناجحعلميسوسنارام مالك بلديهالالذقية610955

ناجحعلميامتثالاسامه نزيه ابراهيمطرطوس78989

ناجحعلمينهااشاء عبدالعليم كوزمحلب838269

ناجحعلميهناءاشاء عيىس احمدالالذقية915927

ناجحعلميريماشاء محمد هيثم فحامالالذقية1016302

ناجحعلميريمااليهم باسم حبيبالالذقية1110763

ن علي محمد العجوزالالذقية1210762 ناجحعلمينديمةاألمي 

ناجحعلميهندالبتول تمام صالحالالذقية1317509

ن زهي  محفوضالالذقية1412077 ناجحعلميمجيدهالحسي 

ناجحعلميريمالزين معن حيدرالالذقية1510768

ناجحعلميميمونهالمها عبد القادر الخضندير الزور167520

ناجحعلميخلوداليسا جابر حسنطرطوس1713173

ناجحعلميسونيااليسار احمد اسماعيلالالذقية1816790

ناجحعلميهدىاليسار بسام السلومالالذقية1916316

ناجحعلميانتصاراليسار خضن خليلالالذقية2019065

ناجحعلميهدىاليسار عيىس عيىسطرطوس2113365

ناجحعلميلينااليمامه حسن احمدالالذقية2219068

ن انور ابراهيمالالذقية2318424 ناجحعلميغيثاءالي 

ي محمد ديبالالذقية2420483
ناجحعلميبانهاماثن

ي عبدالسالم موىسالالذقية2515071 ناجحعلميريمانج 

ناجحعلميخلودانس فائز حمصيالالذقية2614421

يالالذقية2715096 ناجحعلميفاطمهاية هللا محمد قهوج 

ناجحعلميمنتهااية مغي  عبد الحميدالالذقية2818827

ناجحعلميوصالايمان زكريا سيدهالالذقية2915076

ناجحعلميخولهايهم عمار نارصالالذقية309580

ناجحعلميحسنإشاء محمد طيباالالذقية3114842

ناجحعلميريماإيمان محمد نمورهطرطوس3213455

ناجحعلميجومانةأحمد حسن األطرشالالذقية3310266

ناجحعلميسوزانأحمد رامز األعرجالالذقية349540

ناجحعلميختامأحمد صالح ابراهيمالالذقية3510037

ناجحعلميرانيهأحمد علي قطيشالالذقية3610195

ناجحعلميسوزانأحمد محمد ابو زينبالالذقية3714410

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

13 من 1صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميمروىأحمد ياش شيخالالذقية389566

ناجحعلميفدوىأري    ج حسان خزيمالالذقية3916063

ناجحعلميجواناأكرم محمد كيخياالالذقية4013332

ناجحعلميلميسأليسار اياد كمونطرطوس4114029

ن قربونالالذقية4216324 ناجحعلميمننأمل محمد أمي 

ناجحعلمياعتدالآراس قصي اسعدالالذقية4312507

ي نشان انيجه جكيانالالذقية4417477 آرث 
ن ناجحعلميتالي 

ناجحعلميندىآزار أحمد غانمالسعودية451611667

ي عيىس عضيمهالالذقية4616710
ن
ناجحعلميهندآغاف

ناجحعلميبسمهآالء خالد زوزوطرطوس4713450

ناجحعلميفروالندآالء نبيل غزيلالالذقية4814761

ناجحعلميميادهآالء هيسم ملحمطرطوس4914086

ناجحعلميساميهآية بسام سلومحماة5027632

يالالذقية5115082
يق  ناجحعلميسوسنآية حسان شر

ناجحعلمياعتدالآيه ايمن الخي الالذقية5217902

ناجحعلميسانيهآيه عبدالسالم كليهالالذقية5315086

ناجحعلميرزانآيه عبدالقادر كوردا وغليالالذقية5415087

ناجحعلميامنةآيه عمر حسنالالذقية5516344

ناجحعلميخوالآيه غانم عليالالذقية5618597

ناجحعلميفتاهآيه محمد بشار ديبالالذقية5719088

يطرطوس5813510
ناجحعلميعالآيه محمد زينن

ناجحعلميسيمابانة يوشع سعدطرطوس5913190

ناجحعلمييرسىبتول احمد عليالالذقية6018360

ناجحعلميفاتنبتول أسامه حبيب عليالالذقية6118178

ناجحعلميعبي بتول عز الدين مياالالذقية6217142

ناجحعلميريمبتول قصي حسنالالذقية6319722

ناجحعلميالهامبتول مازن احمدالالذقية6415946

ناجحعلميمريمبتول مصطقن حسنالالذقية6515110

ناجحعلميهيامبثينه وفيق خليلالالذقية6620709

ن اسماعيلالالذقية6711660 ناجحعلميغماربدر معي 

ناجحعلميخديجهبراء سليم محمد سليمالالذقية689019

ناجحعلميسكينهبراءة رائد الشايبالالذقية6919350

ناجحعلميناديابراءه منذر صقرالالذقية7018144

ىبرناديت شكيس معوضطرطوس7113375 ناجحعلميبرسر

ى بنان عليالالذقية7219095 ناجحعلميلمبرسر

ن عبد العظيمالالذقية7314875 ى عبد المعي  ناجحعلميفتاةبرسر

ى علي جنيديالالذقية7418838 ناجحعلمياتحادبرسر
13 من 2صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يالالذقية7516962
ى عيىس حميىسر ناجحعلميهيامبرسر

يالالذقية7615119
ى محمد باسل مسيلماثن ناجحعلميرنابرسر

ى مضن شيخ يوسفالالذقية7714770 ناجحعلمينازيهبرسر

ناجحعلمينهابيان احمد صوفانالالذقية7815122

ناجحعلمياملبيان محمد كرم بديويالالذقية7915127

ناجحعلميعائدهتراب علي غديرالالذقية8011108

ناجحعلميبديعهتسنيم محمد علي سلومالالذقية8115491

ناجحعلميواجدهتسنيم مروان غريبالالذقية8214771

ناجحعلميرودينهتمام أوس نعيسهالالذقية8310512

ناجحعلميسونياتيماء صفوان سلهبالالذقية8418028

ناجحعلميغصونتيماء غدير ابراهيمطرطوس8513200

ناجحعلميليلهتيماء فؤاد غصنالالذقية8616183

ناجحعلميداللتيماء محمد زيدانالالذقية8717593

ناجحعلميريمجعفر علي فاضلالالذقية8811110

ناجحعلميفاطمهجالل احمد ديبطرطوس897880

ناجحعلميباسمهجمانه الياس بركاتطرطوس9014918

ناجحعلميفريزهجميله أحمد ابراهيمحماة9126631

ي كباسطرطوس9213749 ناجحعلمينوالجنا ناج 

ناجحعلميرودينهجنان نزار رستمالالذقية9315958

يهجنن سليم سواحالالذقية9414882 ناجحعلميخي 

ناجحعلمينادياجودي حسن محمودطرطوس9514279

ناجحعلمياملجودي زياد بدورالالذقية9615960

ناجحعلميحميدهجودي سمي  حفرس جاويالالذقية9716380

ناجحعلميرىلجودي ماهر فرحالالذقية9815146

ناجحعلميهناءجودي محمد صالحطرطوس9913205

ناجحعلميرندهجورج موىس موىسطرطوس1009031

ن طالل ابراهيمالالذقية10120515 ناجحعلميسناءجوزفي 

نجيسيكا جورج عبودطرطوس10214374 ناجحعلميجاكلي 

يالالذقية1039599
ناجحعلميفيحاءحسن خالد عىسر

ناجحعلميعفيفهحسن ياش االشقرالالذقية10410322

ن فاطر ديبالالذقية10511541 ناجحعلمينرسينحسي 

ن فرج جديدالالذقية10610325 ناجحعلميزينبحسي 

ن يونس صقرالالذقية10710966 ناجحعلميبلسمحسي 

ناجحعلميبلثمحال جندب ديبالالذقية10816391

ناجحعلميلورندحال جهاد عليالالذقية10916194

ناجحعلميهدىحمزه صادق فوزيالالذقية11011731

ن حسنالالذقية11114436 ناجحعلميلمياحمزه معي 
13 من 3صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ن فارسطرطوس11212360 ناجحعلميدعدحنان حسي 

ن جابر عباسطرطوس11314628 ناجحعلمينادياحني 

ن سليم عيىسالالذقية11415514 ناجحعلميحميدهحني 

ن محمد الحبيبالرقة11511593 ناجحعلميشيماءحني 

ناجحعلمينعيمهحيدر حسام عزيزهالالذقية11610806

ناجحعلميثورهحيدره احمد ابراهيمطرطوس1178306

ن عباسالالذقية11812205 ناجحعلميلوردهحيدره عبد الحسي 

ناجحعلميوالدهحيدره عمار راهبالالذقية11911377

ناجحعلميرجاءخازم توفيق الخازمحماة12016275

ناجحعلميمريمخديجه عمر المضيالالذقية12115164

ناجحعلمينجاةخضن نزار حبيبطرطوس1228308

ناجحعلميميادهخليل هيثم سنكريحماة12316943

قدارالالذقية12415169 ناجحعلميسلمدانه خالد بي 

ناجحعلميصبيحهدانيا سمي  محمودالالذقية12520521

يالالذقية12620716
ن
ناجحعلميعبي دانيا عمار صوف

ناجحعلمينرسيندانيا فاضل مياالالذقية12715896

ناجحعلميعبي دعاء ابراهيم جديدالالذقية12819425

يالالذقية12916404 ناجحعلميمنندعاء سامي قباقج 

ناجحعلميربيعهدعاء عبدهللا حدادالالذقية13020266

ناجحعلميوعددعاء مدين موىسالالذقية13117604

ناجحعلميسناءدلع امي  احمدالالذقية13215525

ناجحعلميمنالديانا بسام جديدالالذقية13319125

ناجحعلميابتسامديما علي جعفرالالذقية13416409

ناجحعلميرماحدينا خالد شعبوالالذقية13515529

ناجحعلميحسناءراضيه بدر الدين باباالالذقية13615733

يالالذقية13715189 يراما حسيب الحاج 
ناجحعلميتهاثن

ناجحعلميخديجهراما حمود الصالحالرقة13811605

ناجحعلميرناراما خلدون طابوشهالالذقية13915191

ناجحعلميفدوىراما رفعت زمزمالالذقية14014898

ناجحعلميفاطمهراما صالح طرابلسيهالالذقية14115193

ناجحعلميعائشهراما عبد الرحمن وليوالالذقية14214782

ناجحعلميعزيزهراما عماد نعمانطرطوس14313861

ناجحعلميابتسامراما عمار سقاطيالالذقية14419530

ناجحعلميودادراما محمد شماالالذقية14515736

ناجحعلمينرسينراؤول بالل الجنديالالذقية14610816

ناجحعلميهدنهرحمة كاظم كاظمدير الزور1476303

ناجحعلميبسلهرغد محسن نضحماة14825808
13 من 4صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يالالذقية14914786
ناجحعلميهناءرغد محمود عدنان ياقن 

ناجحعلمينرسينرند صالح خضورالالذقية15015739

ناجحعلميندىرند عبد الحكيم عبيدالالذقية15120728

ناجحعلمينجودرند عبدالكريم الهليلإدلب1525447

ناجحعلميسمررند عصام حمزهالالذقية15315214

ناجحعلميرويدارند مدين مقصودالالذقية15416431

ناجحعلميمهارند هيثم متوجالالذقية15517276

ناجحعلميرنارنيم ابراهيم دندلالالذقية15615543

ناجحعلميغيداءرنيم محمد علي يسي الالذقية15715215

ن نارص صبحهطرطوس15813470 ناجحعلمينبيهارني 

ناجحعلميخزامرهام رامي قصاصالالذقية15914920

ناجحعلميفاتنرهف حسان ابراهيمالالذقية16016209

ىرهف غدير مرهجالالذقية16117647 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميهدىرهف كنان جركسالالذقية16218761

ناجحعلميفلكرهف مازن حميشهالالذقية16316438

ناجحعلميعبي رهف نزار احمدالالذقية16419156

ناجحعلميوسامروان حافظ ملوكطرطوس16513712

ناجحعلميضياءروان محمد مدين الجنديطرطوس16613474

ناجحعلميفيفيانروجيه سيمون جرجورهالالذقية1679445

ناجحعلميرث روز محسن عليطرطوس16813530

ناجحعلميهيفاءروشن فاتح العبدوالالذقية16920297

ناجحعلميليلروال هيثم الشيخالالذقية17015559

ناجحعلميحياةروىل علي علوشالالذقية17117333

ناجحعلميوالدةرونا محمد مضن دخانالالذقية17216444

ناجحعلميرانيهرؤى اسامه غنيمالالذقية17314783

ناجحعلمييمنريان عصام كيخياالالذقية17414793

ناجحعلميناهيريتا حبيب محالالالذقية17516822

ناجحعلميعبي ريم أحمد كمونطرطوس17616719

ناجحعلميرمزهريم جودات عباسالالذقية17719390

ناجحعلميلوراريم رامز حموديالالذقية17817148

ناجحعلميعفافريم عبد الكريم بدورالالذقية17920734

ناجحعلميحسنهريم علي عبودالالذقية18016450

ناجحعلميفاديةريم فايز مخيي طرطوس18114436

ناجحعلميشيهريم قيس ابراهيمطرطوس18214256

ناجحعلميفريالريم مصطقن دريوسالالذقية18317336

ناجحعلميسمرريم نزار معروفالالذقية18419167

يالالذقية18518662
ناجحعلميعهدريما علي البيشينن

13 من 5صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلمياديبهريما نبيل عبودالالذقية18618382

ناجحعلميهناءزكاء يوسف منصورهالالذقية18717134

ناجحعلميايمانزهراء يحن  غبيشالالذقية18814796

ناجحعلميلمازين العابدين باسم اسماعيلالالذقية18911033

ناجحعلميرغداءزينا غسان عليطرطوس19013240

ناجحعلميفداءزينب احمد عليالالذقية19118663

ناجحعلمينجدزينب ايمن عليطرطوس19213606

ناجحعلميداللزينب سليمان حايكالالذقية19317479

ناجحعلميهدىزينب عمار سلمانالالذقية19419177

يالالذقية19519178 كن  ناجحعلمينغمزينب فيصل الي 

ناجحعلميعائدهزينب وائيل رستمالالذقية19619181

ن فليفلالالذقية19716467 ناجحعلميسوسنزينه حسي 

ناجحعلميبيداءزينه رائد دمرسخوالالذقية19816002

ناجحعلميهاالزينه عادل سليمانالالذقية19916095

ناجحعلمييرسهزينه عبد الرحمن اسماعيلالالذقية20016971

ناجحعلميسج زينه كامل عرقاويالالذقية20115246

ناجحعلميفاتنزينه يوسف حسنالالذقية20215581

ن حنا برب  هانالالذقية20316731 يلسابي  ناجحعلميمي 

ناجحعلميرويدهساره تيسي  سيفالالذقية20416143

ناجحعلمينجالءساره حسن حموالالذقية20515251

يالالذقية20616733 لج  ن ناجحعلميحمديهساره رفيق مين

ناجحعلميليناساره طارق نعامهدمشق20740116

ناجحعلميمننساره عز الدين شمحلالالذقية20816478

ناجحعلميرحابساره مالك عيدالالذقية20915255

يدمشق21043560
ناجحعلميليناساره محمد فوين 

ناجحعلميجهيناساره مهند عالء الدينطرطوس21113713

ي بايزيدالالذقية21215261
ناجحعلميرغداءساىلي حسنن

ناجحعلميلماساىلي رياض الخطيبالالذقية21316835

ناجحعلميفاطمهسحر جمال احمد هاشمالالذقية21415265

يالالذقية21515267
ناجحعلميفداءسدره شفيق نعماثن

ناجحعلميجهادشاج الدين طالل جلولطرطوس2167823

ي نارصالالذقية21710927 ناجحعلميميساءسقراط راج 

ناجحعلميغصن البانسالف حسام يوسفطرطوس21813651

ناجحعلميسماهرسالف خالد خدامالالذقية21917341

ناجحعلميأمينةسالم ماجد عبدوالالذقية22014943

يالالذقية22116241 ناجحعلميعاليهسلم احمد صلين 

ناجحعلميهالسلوى حسان ابو الشمالتالالذقية22215904
13 من 6صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميابتهالسمر محمد كدروالالذقية22320330

ناجحعلميليالسمر محمد مغرقونهالالذقية22417541

ناجحعلميسميهسمه محمد موىسالالذقية22515273

ناجحعلميحنانسميه حسن لولوطرطوس22616725

ي اوغليالالذقية22715280 ناجحعلميرانيهسهام طلعت  حاج 

ناجحعلميرماحسوزان محمد عطا بطلالالذقية22820336

ناجحعلميودادسوالنج غسان غنومطرطوس22915961

ناجحعلميسالمسيدرا احمد ابرصالالذقية23020749

ناجحعلميابتسامشادن غياث الحمودالالذقية23116498

ناجحعلميفاتنشذى زهر الدين محمدالالذقية23219202

ناجحعلميفاطمهشذى فائز حاج عمرالالذقية23319203

اع محمد حكيمالالذقية23414957 ازشر ناجحعلميشي 

وق بدر ديوبالالذقية23516973 ناجحعلميمريمشر

ناجحعلميمرياناشعبان علي حسنالالذقية23612167

ناجحعلميغصونشهد عدنان حاج يحن إدلب2375412

ناجحعلميظاللشهد محمد فهر داخلالالذقية23814960

ناجحعلميفريالشهناز محمد اسعدطرطوس23915035

ناجحعلميريمصبا سمي  بدورطرطوس24016730

ناجحعلميابتسامضج احمد شيخ يوسفالالذقية24118769

ناجحعلميايمانضج خالد مننالالذقية24215296

يالالذقية24315297
ناجحعلميمننضج داوود خليل الماثن

ناجحعلميفادياضج محمد كنجالالذقية24415299

ناجحعلميمننظالل سمي  مخلوفالالذقية24517947

ناجحعلميناهدعادل اسماعيل ديبوالالذقية24613103

هعامر غدير غديرالالذقية24711383 ناجحعلميسمي 

ناجحعلميحليمهعائشة عبدهللا حماديالالذقية24814971

ناجحعلميلماعباده محمود سلمانالالذقية24912456

ناجحعلميصفاءعبد الجي احمد صوفانالالذقية25012850

ناجحعلميرانيهعبد الرحمن محمد عماد كرديالالذقية2519653

ناجحعلميهالعبد العزيز رضوان أبو رحمهالالذقية2529659

ناجحعلميعنايهعبد العزيز مروان بصيصالالذقية25312573

ناجحعلميسناعبد الكريم عمر قريعهالالذقية2549461

ناجحعلميهالهعبد الكريم محمد مالالالذقية25510606

ناجحعلميريمعبد الكريم محمد نضال بياىسيطرطوس2567827

ناجحعلميثناءعبد هللا رضوان جولحهالالذقية2579671

ناجحعلميماريعبد هللا عادل عليالالذقية25810840

ناجحعلميانعامعبد الوهاب أيمن خطابالالذقية25913113
13 من 7صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميامينهعبدهللا محمود هاللطرطوس2609985

ناجحعلمينجوىعزام عدنان عبد هللاالالذقية2619945

ناجحعلميليناعفراء فرحان حسنطرطوس26214438

ناجحعلميمنالعفراء مدين درويشالالذقية26318124

ناجحعلميعائشهعال خالد الحاجالالذقية26414736

ناجحعلميوفاءعالء عزات محمدطرطوس2656189

ناجحعلميهندعلي احمد عليالالذقية26612168

ناجحعلميريمعلي ايمن سعيدالالذقية26710974

يالالذقية26810847
ناجحعلميليلعلي بسام باباثن

ناجحعلميرامياعلي تيسي  عبودالالذقية26911480

ناجحعلميروعهعلي سامر العاموديالالذقية2709368

فتعلي سمي  عليالالذقية27110853 ناجحعلميمي 

ناجحعلميهناءعلي سمي  مناعالالذقية27210126

ناجحعلميزينبعلي شمس الدين شمس الدينالالذقية27314470

ناجحعلميهدىعلي صالح حلومالالذقية27411432

ناجحعلميسحرعلي طالل روميهالالذقية27510536

ناجحعلمينعيمهعلي لؤي اسماعيلالالذقية27612880

ناجحعلميليناعلي محمود درويشطرطوس2778713

ناجحعلميفاطمهعلي مصطقن ندافالالذقية27810414

ناجحعلميماجدهعلي مقداد صقورالالذقية27911459

ناجحعلميرقيهعلي نارص اسماعيلالالذقية2809471

ناجحعلميعفافعلي نزيه شحادهالالذقية28110864

ناجحعلميداللعلي نضال الخداميالالذقية28210417

ناجحعلميغيداءعلي ياش حسنالالذقية28313046

ناجحعلميروضهعمار احمد حاج قاسمالالذقية28412896

ناجحعلميوفاءعمار عهد شيخ ابراهيمالالذقية28510421

ناجحعلميمننعمار ياش الحميديدير الزور2864160

ناجحعلميايمانعمر ياش بكداشالالذقية2879715

ناجحعلمينبيلهعمران ياش حسنهالالذقية2889153

ناجحعلميمرغريتعيىس نهاد بشارهطرطوس2898108

ناجحعلمينيلليغريس بشار حمويالالذقية29016743

ناجحعلميعبي غزل جميل يوسفالالذقية29118901

ناجحعلميسمرغزل مالك مرهجالالذقية29218020

هغفران باسم ابراهيمالالذقية29316010 ناجحعلميامي 

ناجحعلميرحابغفران علي محمدطرطوس29414454

ناجحعلميخديجهغفران محمد باللالالذقية29516519

ناجحعلميثناءغنوه غسان شيخ ابراهيمالالذقية29615311
13 من 8صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميفاطمهغيداء فؤاد ابراهيمالالذقية29718247

ناجحعلميبدريهفاتن هوازين حمدانالالذقية29817281

ناجحعلميسعادفادي فؤاد الحسنهحماة29917946

ناجحعلميميساءفارس ثائر شحيدهالالذقية3009476

ن حسن سليمانالالذقية30120757 ناجحعلميثناءفاطمة حسي 

فتفاطمة محمد جمال قربهالالذقية30214812 ناجحعلميمي 

ناجحعلميشاءفاطمه هيثم عثمانطرطوس30313274

ناجحعلمياخالصفراس فادي الياسالالذقية30410707

ناجحعلميصفاءفراس ماهر معتوقالالذقية3059727

يالكويت3061611741 ي كاتن  ناجحعلميفاطمةفرح أ حمد عرث 

ناجحعلميهناءفرح رياض نبيعهالالذقية30716252

نفرح قيض بطرسالالذقية30816253 ناجحعلميجاكلي 

ناجحعلميانتصارفرح محمد ندافالالذقية30915331

ناجحعلميليلفرح ناظم ابراهيمالالذقية31015854

ناجحعلميعليافرح نبيل بدورالالذقية31115616

ناجحعلميماريفؤاد حنا سلومالالذقية31210704

وز يوسف سقاطيالالذقية31315336 ناجحعلميوجيههفي 

نالالذقية31414983 ن أمي  يقمر أمي 
ناجحعلمياماثن

ناجحعلميروالقمر شفيق سعدالالذقية31519228

يدمشق31621149
ن
ناجحعلميهيامقيس عبد المحسن نيصاف

ناجحعلميفضاءكارمن انطانيوس داودطرطوس31713416

ناجحعلميضياءكفاح محمد عثمانطرطوس31816547

ناجحعلميرجاءكنان عياد جديدالالذقية31911721

ناجحعلمينديمهكنانه عماد الدين اسماعيلطرطوس32015416

ناجحعلمينبالالرا سامر اسودالالذقية32117953

ناجحعلميسماهرالرا محمد الفرويالالذقية32218911

ناجحعلميهويداالنا سامر ديبالالذقية32319230

ناجحعلميهناءالنا لؤي عمارالالذقية32419231

ناجحعلميسناءالنا محمد فهد فريد العشالالذقية32514986

ابهالالذقية32615908 ناجحعلميانصافلبنن اياد شر

ناجحعلميهويدالبنن أحمد رحالطرطوس32714340

والالذقية32815346 ن خالد اجبي  ناجحعلميميساءلبي 

ن صالح القابقليالالذقية32919235 ناجحعلميهناءلجي 

ن عهد طبهالالذقية33014988 ناجحعلميحنانلجي 

ناجحعلميمهالم رضا الدين زرباالالذقية33115909

ناجحعلميسمرلم فؤاد سليمانالالذقية33217356

ناجحعلمينجوىلم لؤي داؤداإلمارات3331611710
13 من 9صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميفاطمهلم محمد قالبالالذقية33415352

ناجحعلميعبي لم محمد موىسالالذقية33515353

ناجحعلميجناةلونا كميل لوقاالالذقية33616156

ناجحعلميهناءلؤي قيس سعيدالالذقية33712176

وزليال فؤاد رجيىسيريف دمشق33832865 ناجحعلميفي 

يبهالالذقية33915751 ناجحعلميلورانسليليان علي شر

ناجحعلميهمسهليما سابت زيدانالالذقية34015638

ن خالد عويكهالالذقية34116755 ناجحعلميابتساملي 

ن عزالدين صقرالالذقية34218022 ناجحعلمياحالملي 

ن مدين عيىسالالذقية34315752 ناجحعلميلمالي 

ن ميشيل سارايداريانالالذقية34416757 ناجحعلميريملي 

ن يوسف معروفحماة34526693 ناجحعلميندالي 

ن يوسف مكيهالالذقية34615364 ناجحعلميانتصارلي 

يطرطوس34713299 ناجحعلميسحرلينا رائد دروث 

ناجحعلميرؤىماري دعاس مقصودالالذقية34815646

ناجحعلميطورانماري قاسم أحمدالالذقية34916026

ناجحعلميخديجهماريا عهد زريقالالذقية35018789

ناجحعلميلميسماريا مجي الدين نظامالالذقية35115649

ن شيخ احمدالالذقية35217487 ناجحعلميسحرماريز أمي 

ناجحعلميلنامازن عبدالعزيز مخيي طرطوس3538718

ناجحعلميجنانماهر اسكندر عسافطرطوس3548247

ناجحعلميامينهماهر عبد المالك خالدالالذقية35514489

ناجحعلميايمانماهر مصطقن الشغريالالذقية35610629

ناجحعلمياسعافمايا حاتم دنورهالالذقية35716030

ناجحعلمينىهمايا درغام مياالالذقية35819440

ناجحعلميلينامايا سليمان احمدطرطوس35913303

ناجحعلميميسونمايا طارق عثمانطرطوس36013421

ناجحعلميابتساممايا غازي خدامالالذقية36117359

ناجحعلميغنوهمايا غسان الحمودحماة36226615

ناجحعلميهناءمايا فوزي سلومالالذقية36315862

يالالذقية36417610
ناجحعلميمطيعهمايا محمد بويىسر

ناجحعلميسمرمايا مصطقن بربرالالذقية36515656

ناجحعلميسالفهمحاسن جمال شيخ يوسفالالذقية36619263

ب بدرالالذقية36711461 ناجحعلميمفيدهمحسن يي 

ناجحعلميفاطمةمحمد احمد غريبالالذقية36810635

ناجحعلميعبي محمد بهاء ياش األمي الالذقية36914499

ناجحعلميفدوىمحمد خالد وهبهالالذقية37012607
13 من 10صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ن الصكردير الزور3714269 ناجحعلميفاطمهمحمد صالح مروان الشاهي 

ناجحعلميهناءمحمد محمود السلموالرقة3728220

ناجحعلميفاتنمحمد مصطقن االعرسطرطوس3737854

ناجحعلمييرسىمحمد مصطقن مصطقنالالذقية3749070

ناجحعلميوفاءمحمد نارص لدعهالالذقية37513131

ناجحعلميمريممحمد وائل يونسطرطوس3767767

ناجحعلميوفاءمحمد يحن  حبوبالالذقية37713132

ناجحعلميعائشهمحمد يزن سمي  كوستيكالالذقية3789505

ناجحعلميخالديهمحمدخالد احمد الفرانطرطوس3797924

ناجحعلميداللمحمدعمار ياش تللوطرطوس3807926

ناجحعلميهاالمحمود قاسم سخطهالالذقية3819816

ىمحمود محمد حمدالالذقية38211124 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميناديامدحت ايمن سمانالالذقية38313326

يالالذقية38416912
ناجحعلميعفافمرام دحام دريباث 

ناجحعلميرنامرام زاهر بربورطرطوس38513310

ناجحعلميمننمرح اياد عثمانطرطوس38613311

ناجحعلمياليسمرح سمي  اسي طرطوس38714751

ناجحعلميماكيمروان ماهر محمود محجوبهالالذقية38814370

ناجحعلميابتساممروه خالد الجبلالالذقية38919268

ناجحعلميفاطمهمريم عماد غرهالالذقية39015755

ناجحعلميميمصطقن جهاد االعرسطرطوس3917860

ن المضيالالذقية3929819 ناجحعلميدعدمصطقن حسي 

ناجحعلمينسيمةمصطقن طالل عاصيالالذقية39314183

ناجحعلميخديجةمطيعة مروان فرانالالذقية39420393

ي منيع غانمالالذقية39516272
ناجحعلميمنظرمعاثن

ناجحعلميارمازملك صديق نوفلالالذقية39617456

ناجحعلميفاطمهممدوح بسام جولحهالالذقية3979827

ناجحعلميسميحهمنار شحان القاسمطرطوس39813319

ناجحعلميهندمنجد فادي قدسيهالالذقية39911630

يالالذقية40015867
ن
ناجحعلميعليامها أحمد جاف

ناجحعلميميساءمها مهيب فاضلالالذقية40119272

ناجحعلميدعدمهد مدحت حسنطرطوس40214220

ناجحعلميغادهمهدي اكرم داودالالذقية40312630

ناجحعلميمفيدهمي سليمان حسنالالذقية40415868

ناجحعلميسحرمي عبد القادر رخاميهطرطوس40513425

ناجحعلميبدرهمياد عيىس اسدالالذقية40611587

ناجحعلميانتصارميار هيثم عبودالالذقية40715669
13 من 11صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميسمرمياس علي مهناالالذقية40814514

نا خليفه الحمودحماة40926618 ناجحعلمينجاحمي 

يالالذقية41016768
يام سهيل كاىسر ناجحعلميفيفيانمي 

يان ريمون ابراهيمطرطوس41114399 نمي  ناجحعلميجوسلي 

ناجحعلميعميدهميس محمد حسنحماة41226620

ناجحعلميميساءميس مصطقن فردوسالالذقية41315397

ناجحعلميرانياناديا خالد وزانالالذقية41417523

ناجحعلميرحابنايا ارثم الخطيبحماة41527733

ناجحعلميرئيدهنبيلة علي مكحلالالذقية41616041

ناجحعلميرفيقهنتاىلي تميم محمدالالذقية41719284

هنسمه بسام ميهوبالالذقية41819288 ن ناجحعلميجهي 

ناجحعلميرحيقنعم حيدر حيدرالالذقية41918452

ناجحعلميفاتننغم مصطقن حسنوالالذقية42014831

ناجحعلميحياةنور احمد عثمانطرطوس42113498

ناجحعلميفاديانور ثائر محمدالالذقية42216889

ىنور حسن طحالويالالذقية42315407 ناجحعلميبرسر

ن حميشهالالذقية42415684 ناجحعلميمنالنور حضي 

ناجحعلميآسيهنور راتب شعبانالالذقية42517364

ننور زينب سعيد عباسالالذقية42615762 ناجحعلميلجي 

ناجحعلمينرسيننور عصام عبادطرطوس42715019

ناجحعلميديانانور مجد مخلوفالالذقية42816166

ناجحعلميفاتننور نضال دويريالالذقية42915761

ناجحعلميانسامنورا احمد تعمريالالذقية43020778

ناجحعلميرفاهنورس فواز طهالالذقية4319838

ناجحعلميمايانيكول طالل نادرطرطوس43214404

ناجحعلميسمرهائل قتيبة بعاجدير الزور4334732

ناجحعلميداللهبة جمال خزامالالذقية43420424

نالالذقية43515697 ناجحعلميسمرهبة جهاد يسي 

ناجحعلميهيفاءهبة فاتح العبدوالالذقية43620678

ناجحعلميهدىهبه هللا علي سليمانالالذقية43716118

ناجحعلميغيثههبه سهيل ديبالالذقية43816055

ناجحعلميغصونهبه علي ضاهرريف دمشق43927673

ناجحعلميحوريههبه نديم محمدطرطوس44014727

ناجحعلميرانياهدى فادي فلفلهالالذقية44120433

ناجحعلميبلسمهديل رامي ابو الشمالتالالذقية44215922

ناجحعلميسهيلةهديل يحن  ريحانالالذقية44316896

يطرطوس44413440 ناجحعلميمنالهنا محمد درج 
13 من 12صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميفاطمةهنيه محمود كحيلةالالذقية44515881

ناجحعلميسحرهيا جهاد برهومالالذقية44618952

ناجحعلميهدىهيا صالح سليمانحماة44727702

ناجحعلميحياةهيا فهيم الحايكالالذقية44815710

ناجحعلميمننوجد عبد الكريم بريموالالذقية44915713

ناجحعلميرباود علي ادريسالالذقية45010489

ناجحعلميجميلهوداد عبد السالم الطفرانالالذقية45115026

ناجحعلميخالقهوسيم بطرس سمعانطرطوس4528121

ناجحعلميساميةوسيم مازن صبيحالالذقية45312961

ناجحعلميسوسنوصال محمود زهرانالالذقية45419575

يالالذقية45515027
ناجحعلميداللوفاء بكور منافيجن

ناجحعلمياقبالوفاء جمال االعرسطرطوس45613506

ناجحعلميفاطمهوفاء مصطقن المضيالالذقية45719577

ناجحعلميالهاموليد محمد المضيطرطوس4587935

ناجحعلميبديعه الضاهروليم جمعه مصطقنحماة45917389

يالالذقية46016777 ناجحعلميهالهيارا رامي عبه ج 

اجيارا طالل مقصودالالذقية46115716 ناجحعلميمي 

ناجحعلميرجاءيارا عبد الحق رسوقالالذقية46215717

ناجحعلميمنتىهيارا هيثم زويغةالالذقية46316902

ناجحعلميصفاءيامن احمد عثمانالالذقية4649523

يفةيزن يحن  حسينوالالذقية46510495 ناجحعلميشر

ناجحعلميامليوسف جميل حجارينالالذقية46613283

ناجحعلمياماليوسف زياد فياضطرطوس4677938

وزير التعليم العالي

الدكتور عاطف النداف

13 من 13صفحة 


