
يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ناجحعلميختامابراهيم احمد الحاج حمودحماة122501

ناجحعلمينزاههابراهيم احمد الشيخ خليلحماة222101

ناجحعلميشفاءابراهيم عبد الحسيب الخطيبحماة319660

ناجحعلميماجدهابراهيم عبد الكريم الصالححماة418444

ناجحعلميابتساماحمد ايمن عبدالرحمنحماة516208

ناجحعلمييرسىاحمد رياض الصخريحماة615795

ناجحعلميهديهاحمد طارق شقفهحماة719909

ناجحعلميماجدهاحمد عبد الرزاق المبيضحماة822512

ن وطفةحماة928139 ناجحعلميثناءادلينا حسي 

ناجحعلمينجاحاري    ج احمد الفهدحماة1031003

ناجحعلميامنهاسامه احمد سلومحماة1118455

يحماة1214258 ناجحعلميرانيهاسامه هشام عبد الموىل الزعب 

ناجحعلميبراءهارساء سعيد بريكحماة1324288

ناجحعلميفاطمهارساء فواز رقيهحماة1431007

ناجحعلميلماسماء حيان فخريحماة1528847

ناجحعلميمريماسماعيل محمد بكورحماة1622529

ناجحعلميتغريدافنان محمد وليد الصغي حماة1723504

ناجحعلميخلوداالء غسان برازيحماة1824490

ناجحعلميسوسناأليهم   حيان غاىليحماة1918628

نالرقة2012509 ناجحعلميجميلهالبتول محمود حسي 

ناجحعلميداللالرند فراس الوسوفحماة2128153

ناجحعلميتغريدامنه محمد محمدالشيخدير الزور227524

ناجحعلميآمنهامي  محمد طيارحماة2322540

ازي الصباغحماة2423722 ة محمد هيثم الشي  ناجحعلميشهامةامي 

ه فواز العليحماة2531026 ناجحعلميمحاسنامي 

ه محمد جمعهحماة2624407 ناجحعلميمحاسنامي 

ه مصطفن كشباشحماة2723723 ناجحعلميوفاءامي 

ناجحعلميمبناميمه  محمد حسام الطباعحماة2823658

ناجحعلمينهلهاناره أسامه مقدادحماة2927818

ناجحعلميبتولانس محمد ريحانحماة3014757

ناجحعلميآمنهايالف عبد الكريم علوانحماة3131027

ناجحعلميجورجيناايليانا راكان حدادحماة3224521

ناجحعلميشهامهايه ماهر موىسحماة3323730

ناجحعلميصفوتإرساء علي عليويحماة3428587

ناجحعلميتيماءأحمد جمعه جمعه العليالرقة3510001

ناجحعلميغيداءأسماء حسان جدعانحماة3624173

ناجحعلميفداءأغيد عبد السالم المبيضحماة3719376

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

8 من 1صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميسحرأغيد غسان الشاميحماة3814260

ناجحعلميملكأليسار سمي  الشمعهحماة3924295

ي مروان الفيلحماة4027974
ناجحعلميرويدهأماثن

ناجحعلميخالدهأمل محمد فيصل العاشقحماة4123971

ناجحعلمييرسهأنس احمد سليمانحماة4222542

ناجحعلمياسمهأنس جاسم العبدهللاالرقة4310007

ناجحعلميغيداءأيمن عمر نمرحماة4422547

ناجحعلميريمآ يه عماد السمانحماة4523983

ناجحعلمينرسينآنا موفق الجنداىليحماة4628279

ناجحعلميسهيلهآية سليمان سلومحماة4728141

ناجحعلميآمنهآيه عمار العليقحماة4825937

ناجحعلميعالآيه قتيبه القدموىسيحماة4927824

ناجحعلميسوسنباسل   حسان العثمانحماة5020797

ي المحمد الويسالرقة518072
ن
ناجحعلميشهالباسل عبدالشاف

ناجحعلميهدىبانه واصل الحسنحماة5227828

ناجحعلميفريالبتول اسماعيل عبدوحماة5327995

ناجحعلميرجاءبتول أيمن الصبوحإدلب545302

ناجحعلميندىبتول حسام المرصيحماة5523219

ناجحعلميتواصيفبتول عدنان تركحماة5624182

ناجحعلميميادهبتول محمد السعديحماة5724491

ناجحعلميجينابتول وائل داؤدحماة5827996

نالرقة5911566 ناجحعلميفاطمهبراءه علي حسي 

ناجحعلمياعتدالبشار عبد الفتاح الشغريحماة6015455

ى جهاد شقيفهحماة6124184 ناجحعلميخديجهبرسر

ى موىس حسابحماة6224668 ناجحعلمينائلهبرسر

ناجحعلميمحاسنتسنيم محمود الفطامهحماة6328774

ناجحعلميلينداتسنيم نزير جحاحماة6423297

ناجحعلميايمانتسنيم يارس الصبوحإدلب656315

ناجحعلمياسماءجمانه محمد هابيلحماة6631047

ناجحعلميشهامهجبن عمر حمشوحماة6723601

ناجحعلميمريمحازم عبد الحميد حميداشحماة6815044

ناجحعلميلينةحازم محمد مأمون بزماويحماة6914037

ناجحعلمياسماءحسن محمد ديب الطيشحماة7022570

ناجحعلمينور يعقوب اغاحكمه طيب الراسالسعودية711611744

ناجحعلميريمحمزه ماهر عقدهحماة7214051

نحماة7328957 ن الحسي  ناجحعلميمبنحميده حسي 

ناجحعلميهندحنان مظهر ابو قاسمحماة7431053
8 من 2صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ن النجارحماة7528958 ن محمد امي  ناجحعلمينوراحني 

ناجحعلميمريمخالد احمد حجازيحماة7620018

ناجحعلميمبنخالد بكور عجاجحماة7716221

ناجحعلميصفاءخالد مني  النمرحماة7822584

ناجحعلميازدهارخالد هنيدي المحيميدحماة7916942

نحماة8023410 ناجحعلميورودخلود رائد حاج ياسي 

ناجحعلميماجدهدانيه بشار مرصيحماة8130467

ن شاكرحماة8224528 هدانيه محمد معي  ناجحعلميظهي 

ناجحعلميفاديه قاقاتدعد نضال االفنديالسعودية831611601

ناجحعلميريمدياال فريد سمعانحماة8425700

ناجحعلميغادهديانا زياد بلحوسحماة8525701

ناجحعلميريمدينا عبد هللا اسماعيلحماة8627847

يحماة8724197
 
ناجحعلميغزوةراما انس عبد الباف

ناجحعلميأمينهراما محمد خرصن خوالحماة8827848

ناجحعلميفاديارحاب محمد الخلوفحماة8928105

ن حموديحماة9031077 ناجحعلميالهامردينه أمي 

ناجحعلميميادهرزان اسماعيل رستمحماة9127850

ناجحعلميضىحرغد احمد المبيضحماة9223238

ناجحعلميمناررغد أحمد السححماة9328010

يحماة9424433
ناجحعلميهيامرغد جمال كعيكاث 

ناجحعلميهالرغد محمد الفتوحي الجنديحماة9524495

ناجحعلميمفيدهرقيه يوسف شماحماة9627976

ناجحعلميليلرند ذاالكفل مقصود خزمهحماة9727857

ناجحعلميهناديرنيم جمال الجيجكليحماة9824532

ناجحعلميغادةرنيم عبد القادر مرصيحماة9930487

ناجحعلمينزي  هةرنيم عماد زعرورحماة10024684

يحماة10124331 ناجحعلمينوررنيم نضال قندقىح 

ناجحعلميمرفترهام رزق رزوقحماة10228014

وزريم محمد خي  نويرحماة10328114 ناجحعلميفي 

ناجحعلميديناريم مؤنس الجنديحماة10428887

ناجحعلميعبي ريما عمار الداىليحماة10528019

ناجحعلميرندهزكيه مخلص فلومحماة10623323

ناجحعلميرندهزهره البتول عمار حمصيةحماة10723324

ناجحعلميحسناءزين جهاد الحسنحماة10823759

يحماة10928086
ناجحعلمينجوىزينه خالد مبن

ناجحعلميهنادي قادريةسارة وائل سالمةحماة11024506

ناجحعلميوفاءساره بهجت البظحماة11129053
8 من 3صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميعلياءساره خالد الدبيكحماة11224538

ناجحعلميخلودساره رياض غزولحماة11323242

ناجحعلمينجوىساره عبد الحكيم الخليفدير الزور11411549

ناجحعلميميساءساره عمر صغي حماة11524220

ناجحعلميوفاءساره محمد بشار سفافحماة11624221

ناجحعلميسلوىساره مهدي الجرفحماة11727883

ناجحعلميجانسيتساري صالح الدين دعدعحماة11814066

ناجحعلميربابساال كريم الحركحماة11928022

ناجحعلميرفاساىلي مصطفن المبيضحماة12024222

يحماة12131092 ناجحعلميرداحساىلي ناظم صليب 

ناجحعلميبراءهسامي بهجت القسامحماة12215602

ناجحعلميكوثرسدرة موفق العيانحماة12323683

نحماة12424223 ناجحعلمينازكسعاد عبدالقادر الشاهي 

ناجحعلميجمالسالم عبد المنعم الكرديحماة12523047

ناجحعلمياملسمي  ابراهيم يعقوبحماة12616620

ناجحعلميريمسميه حسن قبشحماة12724450

ناجحعلميهالسنا رياض جنيدحماة12824227

ناجحعلميغفرانسنا محمد خي  ابو حسونحماة12927889

ناجحعلميمروهسهام محمد احسان الحافظحماة13023824

ناجحعلميهاالسوار جهاد ونوسحماة13128027

ناجحعلميفريحهسومر نشأت الحركهحماة13218509

ناجحعلميمريمشادي جبار ديوبحماة13318510

ناجحعلمينهلهشام نزهت احمدحماة13427891

ناجحعلميسوزانشمس فواز النجارحماة13524065

ناجحعلميسهادشهد أحمد القاريحماة13623768

ناجحعلميرناشهد عصام حمصيةحماة13728902

ناجحعلميايمانشهد محمد فادي القيمةحماة13823489

ناجحعلميفطمهشهد محمد يارس االحدبحماة13924591

ناجحعلميمبنشهد معد الخالدحماة14024592

ناجحعلميهدىشيماء جمال قره محمدحماة14128682

ناجحعلميندىشيماء محمد زكريا عسكرحماة14223902

ناجحعلميمبنصبا حسن عفوفحماة14328146

ناجحعلميسناءصباح زهي  االحمدحماة14431109

ازيحماة14524233 ناجحعلميضىحصفاء ممدوح الي 

ناجحعلميأمينهضياء الدين محمد االبراهيمحماة14619555

ناجحعلميسهادظالل حيان البكورحماة14724547

ناجحعلميسهامعامر تاصيف عسافحماة14820061
8 من 4صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميميساءعبد الرحمن غزوان لبانحماة14914704

يحماة15014356
ناجحعلمينوارعبد الرزاق محمد راجح لطفن

ناجحعلميسالمعبد الكريم احمد عبيدوحماة15118520

ناجحعلمياسماءعبد الكريم محمد العموريحماة15222619

ناجحعلميأمينةعبد هللا أسعد عيىسحماة15314098

ناجحعلميرث عبد هللا غياث عزيحماة15415117

ناجحعلميسميهعبد هللا محمد طارق سلطانحماة15514930

ناجحعلميصفاعبد المنعم حسان الحمصي الحدادحماة15614380

ناجحعلميريمعبد المهيمن علي الدعبولحماة15720226

ناجحعلميثرياعبد الهادي نبيل الفرمحماة15814713

ناجحعلميراشدهعبدالعزيز ابراهيم الخمريدير الزور1594378

ناجحعلميفيحاءعبيده محمد سعيد بزنكوحماة16014933

ناجحعلميليالعدي هيثم عبدوحماة16118523

ناجحعلميريم عروه   أحمد االحمدحماة16218648

ناجحعلميحفصهعزام عبد الكريم العلي الخالدحماة16316002

ناجحعلميزهيهعزيزه ماجد الرمالحماة16428620

ناجحعلميآمنهعطاء غالب القاسمحماة16525035

ناجحعلميمريمعفراء محمود بربارحماة16629062

ناجحعلميهدىعال عبدالساتر رمضانحماة16723537

ناجحعلميمظلومهعال نورالدين العبدهللاإدلب1685368

ناجحعلميخديجهعلي جمال الدين الزيرحماة16918533

ناجحعلميرجاءعلي مصطفن صيومحماة17018776

ناجحعلميسوسنعمار عبد السالم حمادهاإلمارات1711611681

ناجحعلميريمعمار عبد النارص الشكريحماة17219457

نحماة17322646 ناجحعلميضحوكعمار يارس الياسي 

ناجحعلميريماعمر احمد ندافحماة17419276

ناجحعلميرابعهعمر علي قداححماة17518551

ناجحعلميهوازنعمر محمد المباركحماة17614129

ناجحعلميمخلصهعمران عبدو شباطحماة17714130

ناجحعلميفرقد العاشقعمرو محمد عصام المرصيالسعودية1781611683

ناجحعلميجومانهغاليه حاتم علوشحماة17927895

ناجحعلميزهورفارس أحمد عبودحماة18018699

نحماة18123439 ناجحعلميسمرفاطمه الزهراء محمود طربي 

ن العليحماة18225073 ناجحعلميكريمهفاطمه صالح الدين الحسي 

ناجحعلميعيوشفاطمه عبدالقادر شيخوالرقة18311686

ناجحعلمييرسهفاطمه محمد سالححماة18425075

ناجحعلميخديجهفاطمه محمود الدرويشحماة18524900
8 من 5صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميالعاليةفاطنة عبدالرحمن الحسنحماة18623540

ناجحعلميجمانهفدوى محمد خي  العزقحماة18724628

ناجحعلميسعادفرح أيمن الحموي الشعارحماة18828041

يحماة18924096 ناجحعلميسهامفرح محمد منصف قطرنىح 

ناجحعلميافتخارفرح مهند األذنحماة19024556

ناجحعلميسوزانفهد حبيب الشيخحماة19116651

ناجحعلميالهامقاسم ابراهيم اسماعيلحماة19218907

ناجحعلميغيداءكاتيا سميح حمدوشحماة19328295

ي الجرفحماة19418559 ناجحعلميرحابكرم دروث 

ناجحعلميعبي الرا محمد الموعيحماة19528168

ناجحعلمياقليمهلبانه عدنان سيفوحماة19628044

ن يارس الحسنحماة19730563 ناجحعلميهاللجي 

ناجحعلميرشهلم سامر مقصودحماة19827913

ناجحعلميعالليدي حسام الدرعحماة19923836

ناجحعلميهندليالس حيان حمدونحماة20024105

ينليليان الياس فلومحماة20124710 ناجحعلميشي 

ن زهي  السيافحماة20223923 ناجحعلميصوفيالي 

ن علي حموديحماة20327920 ناجحعلميرائدهلي 

ن محمد سمي  حميديحماة20423837 ناجحعلميهيفاءلي 

ناجحعلميرنالينا جهاد الطرشهحماة20524108

ناجحعلميندهماريا بسام القسامحماة20624715

ناجحعلميسيلفهمالك ميشيل نصارحماة20715622

ناجحعلميميساءمايا رائد سيفوحماة20827925

ناجحعلميهوازنمايا كفاح الحمويحماة20928231

ناجحعلمينبالمايا محمد حسون الزيرحماة21027927

ناجحعلميهناءمجد اسماعيل الدبياتحماة21118571

ناجحعلميورودمحفوض شادي عاصيحماة21216672

ناجحعلميهناءمحمد احمد الصطوفحماة21317123

ناجحعلميباكزهمحمد حسن الحرصيحماة21418580

ناجحعلميعبي محمد حمزة محمد نرص الحفيانحماة21522688

ناجحعلميعائدهمحمد خليل العسافالرقة2168205

ناجحعلميفاديامحمد شفيق قدورةحماة21714650

ناجحعلميفاتنةمحمد طارق عمار الدريسحماة21822693

ناجحعلميشذىمحمد عادل ايمن وتدحماة21914172

ناجحعلميايمانمحمد عصام اسعد الطالبحماة22014447

ناجحعلميريممحمد فادي احمددمشق22131292

ناجحعلميمبنمحمد فهر محمد عزام عديحماة22214485
8 من 6صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميغاليةمحمد كرم محمد طالل اعبيدحماة22314486

ناجحعلميعهدمحمد محمد وليد عاصيإدلب2242544

ناجحعلميصفاءمحمد محمود الكناحماة22519565

ناجحعلميالهاممحمد مهيب محمد الخالدحماة22616890

ر محمد يارس شقفةحماة22722698 ن ناجحعلميسىهمحمد مي 

ناجحعلميابتساممحمد نجيب عالء الدين شعبانحماة22814189

ناجحعلميرحابمحمد نور عماد الدين االحدبحماة22914191

ناجحعلميفاطمهمحمود ابراهيم السيدحماة23022704

ناجحعلميحنانمحمود خالد العبدهللاحماة23120325

ناجحعلميفطمهمحمود طالل الحلوحماة23214610

ناجحعلمينىهمحمود عبد هللا بريكحماة23314742

ناجحعلميمنالمرام غياث سيفوحماة23427929

ناجحعلميفاتنمرح رائد زيدانحماة23527930

ناجحعلميداللمرح عبد الكريم عادلهحماة23627931

ن الخليل العليالرقة23711713 ناجحعلميهالهمروه حسي 

ناجحعلميوساممريانا قيرص مخولحماة23824723

ناجحعلميصفيهمصطفن أحمد جدوعحماة23914870

يحماة24015255
ناجحعلميإيمانمصطفن محمد جميل بشلموثن

ناجحعلميسوسنمعشوق عزت جمولحماة24118599

ناجحعلميمريممعن صالح المحمدالرقة2428250

ناجحعلميايمانمالذ سالم أحمدحماة24322719

ناجحعلميثروتملك غالب الشعارحماة24424564

ناجحعلميفاطمةمنهل فاضل الظاهرالرقة2459137

ناجحعلميرابعةمهند عبد الجبار هابيلحماة24618918

ناجحعلميوفاءمهند عصام الحايكالرقة2478255

ناجحعلميمبنمهند ماجد الجنديحماة24818601

ناجحعلميريممي عبد الرحمن صومافحماة24924567

يحماة25027938
ناجحعلميهياممي عماد الصهيوثن

ناجحعلميفاتنمي مهران جروجحماة25124725

يحماة25227940
ا محمد الشعراثن ناجحعلمينهلهمي 

ن عفوفحماة25328053 يان حسني  ناجحعلميمرفتمي 

ناجحعلميردينهميس كمال لبانحماة25423783

ناجحعلميفايزهناريمان رضوان االسعدحماة25531172

ناجحعلميمنيفهنارص محمد بشار األصفرحماة25620039

ناجحعلمينرسيننجمه فرحان عصارحماة25731174

ناجحعلميهدىنضال محمود المرصيحماة25823784

ناجحعلميلينانعمت محمود العفريتحماة25928932
8 من 7صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ينوال منار االسعد البكريالسعودية2601611555
ناجحعلميفرح الالذقاثن

ناجحعلميبياننور احمد الصمصامحماة26123786

ناجحعلميلميسنور الدنيا محمود شحيمةحماة26231194

ناجحعلميايماننور صفوان درعحماة26324474

ناجحعلميسناءنور غسان الكرديحماة26424138

ناجحعلميسلوىنور محمد جالل السبعحماة26524256

ناجحعلميمروهنوره طاهر ورارحماة26631197

ي مروان الحالق السقاحماة26722735
ناجحعلميسلمهاثن

ناجحعلميضياءهبه بسام الحفيانحماة26824393

ناجحعلميحنانهبه رعد الشماىليحماة26923553

ناجحعلميفدوىهبه لؤي النجارحماة27028099

يحماة27124606
ناجحعلميماويههبه مرهف جزماث 

يحماة27227795
ناجحعلميوفاءهدى نبيل ديوب الشعراثن

ناجحعلميحياههديل نضال االحمدحماة27325327

ناجحعلمياوسيمههمام عبداللطيف الكاملإدلب2742761

ناجحعلميهدىهنادي اسماعيل شيخدير الزور2757188

ناجحعلميامالهيا تمام فرجحماة27624635

ناجحعلميهيامهيفاء عبد المحسن الطاللحماة27727964

ناجحعلميكلودياوسيم سامر مقطشحماة27815635

ناجحعلميسمروصال احمد كلبونحماة27923852

ناجحعلميميساءوفاء يارس غريبحماة28027806

ناجحعلميامنةيارا حسام الدين الضحاكحماة28128069

ن احمد االحمدالرقة28211773 ناجحعلميفاطمهياسمي 

ن صفوان علولوحماة28315273 يةياسي  ناجحعلميخي 

ناجحعلميفاتنيزن أحمد جي حماة28418707

ى عيىسيزن غسان غضبانالسعودية2851611653 ناجحعلميبرسر

ناجحعلمياري    جيمان احمد الشبحماة28614539

ناجحعلميلوريسيوال علي عليحماة28730645

وزير التعليم العالي

الدكتور عاطف النداف

8 من 8صفحة 


