
يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ناجحعلميصبحيهابتسام خضر دلولدرعا110152

ناجحعلميرغدابتسام ديب سقرريف دمشق227103

ناجحعلميسهيرابراهيم عيىس العمارريف دمشق318158

ناجحعلميفاتنابراهيم قيس صالحريف دمشق417010

ناجحعلميهناءابراهيم محمد الخميسريف دمشق521723

ناجحعلميخديجةابراهيم محمد السوسيدمشق630702

ناجحعلميمريمابراهيم محمد السيد أحمدريف دمشق716629

ردمشق825462 ناجحعلميصباحابراهيم محمد حسير

ناجحعلميقمرابوالحسن جمال باكيردمشق920487

ناجحعلميخديجهابيسان وليد محمددمشق1021900

ناجحعلميفاطمهاحالم علي عبدهللاريف دمشق1122568

هاحمد اسعد شودبريف دمشق1218325 ناجحعلميسمير

ناجحعلميفاديااحمد باسل الصفديدمشق1327528

ناجحعلميهيفاءاحمد بسام فريدريف دمشق1415524

فدمشق1523466 ناجحعلميمايااحمد جودت المشر

غشدير الزور165516 ناجحعلميكوثراحمد خالد الير

ناجحعلميفطيماحمد خطاب الحسندير الزور174012

ناجحعلميرشااحمد عامر ابراهيمدير الزور184014

ناجحعلميمهااحمد عبد الرحمن المقتدمشق1920191

ناجحعلميفضهاحمد علي الشحاندمشق2021461

ناجحعلميفاطمهاحمد عمر السيدالقنيطرة218948

ناجحعلميملكاحمد غسان المصطفر الحميددمشق2225013

ناجحعلميفداءاحمد فرحان منديلريف دمشق2315407

ي الخوالدهدرعا246050
ناجحعلميايناساحمد لطفر

ناجحعلميمنراحمد ماجد يانسدمشق2522255

يدمشق2623201
ناجحعلميفاطمةاحمد محمد طريفر

ناجحعلميسهاماحمد محمد نبيل حمودهدمشق2730163

ناجحعلميليندااحمد منير الحموددير الزور284027

رريف دمشق2916271 ةاحمد هشام ابو حسير ناجحعلميبهير

ي عم عليدمشق3023865
ناجحعلميهياماحمد وصفر

ناجحعلميغيداءاحمد وليد جريدةريف دمشق3116917

ناجحعلمياملاحمد يحنر العبد هللاالقنيطرة3210238

ناجحعلميمريمادهم طارق مريودالقنيطرة338925

ناجحعلميرنااروى حسام الدين الحمصيدمشق3444395

راروى فراس عبد الواحدالسعودية351611563 ناجحعلميممير

ف رضوانالسويداء365666 ناجحعلميباسمهاري    ج ايمن مشر

ناجحعلميسىهاري    ج بسام الذرعاويدمشق3742321

ناجحعلميسوزاناري    ج عبد العظيم صقردمشق3844444

ناجحعلميريمااري    ج محمد سنبلدمشق3943858

ناجحعلميوفاءاسامه أكرم جربوعالسويداء403554

ناجحعلميايماناسامه معن الجباعيالسويداء414380

ناجحعلميصفااسامه هيثم المضيدمشق4223478

ناجحعلميغادهارساء احمد ادريسدرعا4310571

يدمشق4446005
ناجحعلمياملارساء ادهم القضماثر

ناجحعلميابتسامارساء جاد الكريم عودهدرعا459734

ناجحعلميفاطمهارساء خالد الخليلريف دمشق4626189

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

38 من 1صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميثورهارساء عامر اللطيفريف دمشق4722730

ناجحعلميحنانارساء عبد الوهاب قيشدمشق4842865

يريف دمشق4926426 ناجحعلميسلوىارساء كاسم المغرثر

ناجحعلميفاطمهارساء ماهر العكلهريف دمشق5033348

ناجحعلميهاجرارساء محمد ليالالقنيطرة5111131

ناجحعلميشاديهارساء محمدعيد الخطيبريف دمشق5239622

ناجحعلميعائشهارساء محمود المجبلالقنيطرة5311214

ناجحعلميفاطمةاسالم احسان خندمشق5422471

اتريف دمشق5523851 ناجحعلميعائدهاسالم اكرم الخير

ناجحعلميميساءاسالم عبد الباسط عبد الفتاحريف دمشق5621470

ر درباسدمشق5741212 ناجحعلمياميمهاسماء احمد معير

ناجحعلميشاديهاسماء انور المضيدرعا5811306

ر عيدريف دمشق5924255 ناجحعلميريماسماء حسير

ناجحعلميسعاداسماء محمد المالدمشق6041648

ناجحعلميفريالاسماء محمد عدنان الحمددمشق6146553

يةاسماء مروان زهوريريف دمشق6236856 ناجحعلميخير

ةاسماعيل زهير عجاجريف دمشق6317350 ناجحعلميسمير

ناجحعلميمحسنهاسماعيل كرم السمانالسويداء644052

راسيل حسام حمزةالسويداء655934 ناجحعلميجاكلير

يالسويداء665668
ر
ناجحعلميمياسيل كمال الشوف

ناجحعلميفاطمهاصول بهاءالدين الهنديريف دمشق6733354

يريف دمشق6823856 ناجحعلمينازكاقبال محمد الزعنر

ر الحجارالسويداء694259 ناجحعلميدينااكثم معير

ناجحعلميرالاكثم هزاع ابو زيدانالسويداء704175

ناجحعلميريمهاالء حسام محمودالسويداء715669

ي سماكدمشق7244667
ناجحعلميرباحاالء راضر

ناجحعلميساميهاالء طالل الطباعدمشق7346309

ناجحعلمينورهاالء عبد الرحمن دوغوظريف دمشق7433010

يريف دمشق7533362
ناجحعلميمهااالء كامل القضماثر

يريف دمشق7619330 ناجحعلميغادهالبير رودي حمامجر

ناجحعلميجميلهالزهراء احسان السطمالحسكة7713584

ناجحعلميندىالليث فايز الدبسريف دمشق7816922

ناجحعلميتحيهالمنجد معن قيسيهالسويداء793985

ناجحعلمييشىالمهند محمد قاسمريف دمشق8016347

ناجحعلميقمرالهنوف عبدهللا الفضيلهالسويداء816754

ناجحعلميجولييتالياس رياض سمعاندمشق8221236

ناجحعلميرانيهالياس عبد هللا اسقيفهريف دمشق8319331

ناجحعلميرىلالياس فرحان المرتصردمشق8423698

ناجحعلميزينااليسا نايف قسيسدمشق8541833

ناجحعلميعبيرامان رامز الضحيكريف دمشق8623239

ناجحعلميهناديامل زكريا االبرشدمشق8748137

ناجحعلميهناءامل محمد مأمون شبيبدمشق8841653

ناجحعلميصباحامل محمدنور زمزومدمشق8944202

ناجحعلميانصافامنة بشير الزرعالسعودية901611698

ناجحعلميتغريدامير سالم جمولالسويداء914474

ردمشق9241619 ة محمد بشار اجليقير ةامير ناجحعلميبشير

38 من 2صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ه امير الصدقهريف دمشق9326395 ناجحعلمينجوىامير

ه سامر عرنوسدمشق9446312 ناجحعلميريمامير

يدمشق9548471
دقاثر ه منير الير ناجحعلميشاديهامير

يريف دمشق9632264 ناجحعلميفاطمهاميسا بايزيد عراثر

ناجحعلميفاديهاميمه علي العشيبدمشق9742615

رالسويداء983560 ر سالمه حسير ناجحعلميسوسنامير

ر محمد منير العودهدرعا996531 ناجحعلميبثينهامير

ناجحعلميامنهاناس عبدو الخطيبريف دمشق10023739

ناجحعلمينهيالانجيال احمد صالحالقنيطرة10110516

ناجحعلمينوالانس محمد حيمودالقنيطرة1028927

ناجحعلميمي شافعيانعام محمدحسام عتمةالسعودية1031611746

ناجحعلميسوسنانوار فريز عربينيهريف دمشق10432574

ناجحعلميحميدهانوار وليد احمدريف دمشق10535522

ناجحعلميخديجهايات محمد السعيدالقنيطرة10610519

ناجحعلميميسونايات نبيل االحمدريف دمشق10722747

ناجحعلميوفاءاياس قاسم الخطيبالسويداء1084019

ناجحعلميصفاءاية احمد آغاريف دمشق10925222

ناجحعلميندىاية عامر مسعوددمشق11043760

ناجحعلميرانيااية محمد عم عليريف دمشق11125747

ر يارس نضالسويداء1125683 ناجحعلميرباايفيلير

ر مقدودحلب11341035 ناجحعلمينزي  ههايالف حسير

ناجحعلميجهينهايليانا ريكان معمردمشق11448476

ناجحعلميهناءايمان احمد السعديدرعا1159742

ناجحعلميميسونايمان حسان طحانريف دمشق11627145

ناجحعلميفرنازايمان عدنان حمداندمشق11740970

ناجحعلميمنرايمان محمد السليماندمشق11843134

ناجحعلميرىلايمان محمد باسم النجارريف دمشق11927147

ر المحمد البكورالحسكة1208809 ناجحعلميفدوىايمن حسير

ناجحعلميندىايناس عبد هللا ابو قبعريف دمشق12122198

ناجحعلمياحالمايناس عبد المجيد الكفريريف دمشق12227148

يدمشق12346381
ناجحعلميعبيرايه ابراهيم تركماثر

يالسعودية1241611745
ناجحعلميعبيرايه محمد سامر االيتوثر

ناجحعلميعائشهايه محمد ضياء صافيهدمشق12543141

ناجحعلميرناايه محمد هيثم حضيالسعودية1261611686

فتايهاب مثقال قيسالسويداء1275305 ناجحعلميمير

ناجحعلميثناءايهم غسان ريحاندمشق12831109

هإباء عامر طرابيهالسويداء1295933 ناجحعلميبشر

ر الدنفريف دمشق13024182 ناجحعلميرانياإرساء تحسير

ر حسن شقيرالسويداء1317802 ناجحعلميناديهإلير

ي مفيد صالحدمشق13244451 ناجحعلميفاتنإنجر

ناجحعلميفاطمةإيالف عمر غنامالسعودية1331611628

ناجحعلميايمانإيلينا عماد قسامالسويداء1346296

رريف دمشق13532372 منه عبد الهادي الياسير
ّ
ناجحعلميخديجهأ

ي خالد مريمدمشق13620001 ناجحعلميايمانأثر

ناجحعلميزينبأحمد حسن األخرسريف دمشق13716907

ناجحعلميمنرأحمد زياد بكرشريف دمشق13816633

38 من 3صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميدرهأحمد سليم نعمانريف دمشق13916554

ناجحعلميلمأحمد سهيل ابو كاملدمشق14021390

ناجحعلميسوسنأحمد علي جعفرريف دمشق14118159

يدمشق14222449
ناجحعلميهديهأحمد محمد مأمون الميداثر

ناجحعلميخديجةأحمد مصطفر أبو خلفدمشق14321391

ناجحعلميلبنرأحمد هيثم الحمصي الشهير بالحماميريف دمشق14415667

ناجحعلمينشينأحمد يحنر خلفدمشق14531488

ناجحعلميهيفاءأحمد يوسف البقاعيدمشق14631489

ناجحعلميليناأرام اكرم ناصيفالسويداء1476475

يدمشق14843113 ناجحعلميفاطمهأروى موفق كبنر

ناجحعلميملكهأري    ج ابراهيم الخطيبالقنيطرة14910501

ناجحعلميكلثومأري    ج محمد حمددمشق15044615

ناجحعلميإنعامأري    ج محمد ديب الفقيرريف دمشق15132998

ناجحعلميسوسنأسامه معن غرز الدينريف دمشق15215945

ناجحعلميفريالأسماء عالءالدين الهنديريف دمشق15339501

ناجحعلميفايزهأسماء محمود جعفرريف دمشق15422449

ناجحعلميسمرأسيل حسن المقدادريف دمشق15523855

هأصاله علي الحرفوشالسويداء1566290 ناجحعلميامير

ناجحعلمينجاحأفنان نور الدين الطالبالقنيطرة15710509

ناجحعلميختامألونا جوزيف عبدودمشق15842076

يريف دمشق15922826
ناجحعلميمديحهأليسار حكمت البنر

ر عبد الهادي االسدريف دمشق16024270 ناجحعلميميسونألير

ناجحعلميعبيرألينا نظام مجردمشق16143920

ي أحمد رجبريف دمشق16224686
ناجحعلميهناءأماثر

ناجحعلمينوالأمجد باسم حيدوردمشق16330366

ناجحعلميشاديهأمجد جهاد الياسريف دمشق16415952

اسأمل باسم جمولالسويداء1656756 ناجحعلمينير

ناجحعلمياقبالأمل سليمان عري    جريف دمشق16639737

ناجحعلميأسماءأمل محمد السوسيدمشق16746013

ناجحعلميبدريهأمل محمد برتاويدمشق16841217

ناجحعلميروضهأمل محمد بسام زركيدمشق16941218

يالسويداء1703559
ناجحعلميجمانهأمير اسد النبواثر

ناجحعلميباسمهأمير محمد أسعد المجتهددمشق17120208

ر خالد عبدهدمشق17222492 ناجحعلميسهادأمير

ناجحعلميعبيرأنس سامر القصابدمشق17322496

ناجحعلمينسيبهأنس عوض شمايطدمشق17432085

ناجحعلميسهامأنوار فؤاد برجاسالسويداء1755570

ناجحعلميصفاءأنوار ماجد قالويدمشق17646313

ر دليقانالسويداء1773755 ناجحعلميبراءةأوس أمير

ناجحعلميمجدأوس حكمت مسعودالسويداء1784478

ناجحعلميوفاءأوس محمد زينهدمشق17921872

ناجحعلميناهدهأوس منير االوسدمشق18026018

ناجحعلمينوراأويس عماد حمودهدمشق18120502

ناجحعلمياسماءأيمن موفق المنصوريدرعا1826163

ناجحعلميثناءأيهم اسامه انجقدمشق18320979

ناجحعلميمنالأيهم جمال العداي الخليلدير الزور1844348

38 من 4صفحة 
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ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ناجحعلمينورهأيهم حسان بيطارالقنيطرة1858477

يآرارات وارطان قوجه كهياياندمشق18621623
ناجحعلمياثر

ناجحعلمينهيلةآرام قبالن فهدريف دمشق18723233

ناجحعلميزبيدهآالء احسان الهنديريف دمشق18833355

ناجحعلميمهاآالء احمد عبد القادر شلهوبريف دمشق18923857

ناجحعلميغاليهآالء زياد الدهاندمشق19043123

ناجحعلميريمهآالء غسان ابو طرابهالسويداء1915670

ناجحعلميسماحآالء فراس ابو راسالسويداء1925671

ناجحعلميخلودآالء محمد الصفديدمشق19346813

ناجحعلميميسانآالء محمد خير ابو رشيددمشق19440255

يدمشق19549801
ناجحعلميثناءآالء محمد خير أغواثر

يالسويداء1966014
ناجحعلميريماآالء نسيب تف 

ر الطباخدمشق19748135 ناجحعلميفلكآالء ياسير

ناجحعلميرائدهآلما عادل الحمودالسويداء1987801

ناجحعلميهناءآنزور نورس حاج زاوربكالقنيطرة19910155

ناجحعلميليناآوج موفق زين الدينالسويداء2005681

ناجحعلميرامياآيات مظهر بير قدارريف دمشق20126011

ي نجارالقنيطرة20214242
ناجحعلميآمالآيات هاثر

ناجحعلميرندهآية احسان المغوشالسويداء2036433

ينآية هللا اياد كاتبةريف دمشق20423249 ناجحعلميشير

ياإلمارات2051611735
ناجحعلميغنرآية محمد ماردينر

ناجحعلميهالةآية محمد نذير جاويشدمشق20640406

ناجحعلميزبيدهآية منصور اقسيميريف دمشق20722203

ناجحعلميهدىآيه احمد الشداد المحمددير الزور2086246

يريف دمشق20927151 ي المرجر
ناجحعلميعبيرآيه ايمن بنر

ناجحعلمينشينآيه أيمن شبليدمشق21041658

ناجحعلميمنالآيه بسام ابو حالالسويداء2115687

ناجحعلميسميهآيه حسام احمدريف دمشق21227154

ناجحعلميشهنازآيه حسن الخضردير الزور2137535

ناجحعلميمنالآيه حسن المخلوفريف دمشق21425167

ناجحعلميهيفاءآيه خالد عبد الرحمنريف دمشق21524282

ناجحعلميخلودآيه راغد المحاسنهدمشق21646577

رريف دمشق21723133 ناجحعلميليناآيه رائد الحسير

ناجحعلميحياةآيه رسالن مهناالسويداء2186830

ناجحعلمينزههآيه رضوان جمعهدمشق21940976

ناجحعلمينشينآيه سليمان مداحالسويداء2205943

ناجحعلميفريالآيه سهيل ديبوسدرعا2219931

ناجحعلميربانهآيه طاهر الشحاداتدرعا2229455

يريف دمشق22325755 بجر ناجحعلميدانيهآيه طالل رسر

ناجحعلميمرفتآيه عدنان منذرالسويداء2246020

ناجحعلميهيامآيه مجيد السعديالسويداء2257805

ناجحعلميليناآيه محمد باسل الجوجهدمشق22640401

ناجحعلميسلمآيه محمد حسام طبيخريف دمشق22727167

ناجحعلميهناءآيه محمد حميديريف دمشق22824286

ناجحعلميغصونآيه محمد خير سعد الدينريف دمشق22924287

ناجحعلمينائلهآيه محمد عرب الدهنهريف دمشق23027169

38 من 5صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يدمشق23148598
ناجحعلميمنالآيه محمد مازن كدو تركماثر

ناجحعلميرثرآيه محمد موصلليدمشق23240398

ناجحعلميمنالآيه مسعود خلوفالسعودية2331611652

ناجحعلميعفراءآيه مصطفر زوب  عريف دمشق23424288

ناجحعلمينداآيه منصور عبيدريف دمشق23527172

يريف دمشق23623247 ناجحعلميسعادآيه نبيل الحلنر

ناجحعلميرانيهباسكال عماد عياشريف دمشق23723092

ناجحعلميهباباسل محمد فاضل يحنردمشق23825046

يمباميال فريد فالحريف دمشق23923093 ناجحعلميمير

يريف دمشق24023871
ناجحعلميهدىبان عبد العزيز البلجر

يدمشق24142557
ناجحعلميكوثربتول جهاد كويفاث 

ناجحعلميعبيربتول حسان عباسريف دمشق24227180

ناجحعلميمنربتول دحام العواد الغضبانريف دمشق24323250

يريف دمشق24432032 ناجحعلميمنالبتول سامر القهوجر

يدمشق24547091 ناجحعلميأمينهبتول عماد رسايجر

ناجحعلميبتول محمد الطباعاإلمارات24610180629

ناجحعلميخديجةبتول محمد خير خلوفدمشق24741664

ناجحعلميهيامبتول محمد عمران الحريريريف دمشق24839740

ناجحعلميالهامبتول محمدمنذر الفتالدمشق24944213

ناجحعلميمرفتبتول محمود عليدمشق25043514

ردمشق25142623 ناجحعلمينىهبتول منير ابو العينير

ناجحعلميريمبتول هيثم ميهوبدمشق25244367

ناجحعلميسلوىبتول يوسف طيجنريف دمشق25325274

ناجحعلميهالبثينه قيس مشوحدمشق25440422

ي اسماعيلدمشق25530379
ناجحعلميماجدةبدر الدين حسنر

يريف دمشق25615960
ناجحعلميجوليابدر منير الريشاثر

ي اسماعيلريف دمشق25736017
ناجحعلميماجدةبدور حسنر

ناجحعلميعاليهبدور زهير غزالندرعا2589167

ناجحعلميحياةبراء حاتم محمددمشق25926448

ناجحعلميهبةبراء مروان سكافدمشق26025294

ناجحعلمينبيلةبراءه خالد المحمدالسعودية2611611702

ناجحعلميفاتنهبراءه فايز الشيخدمشق26244677

ر نوري شيخودمشق26341238 ناجحعلمينازىليبرفير

يدمشق26444723
ناجحعلميهناديبرلنت احمد جمال الشاالث 

ناجحعلميحواءبسمه ابراهيم زابوندمشق26540986

ر برغلهريف دمشق26622212 ناجحعلميباسمهبسمه ياسير

ناجحعلميناديابشار اكرم صقرريف دمشق26715962

ناجحعلميلطفيهبشار انيس البيطارالسويداء2685306

ناجحعلمينجيبهبشار عبد المجيد صالحريف دمشق26917021

يدرعا2708225
ناجحعلميزينببشار عمر الراضر

ناجحعلميبثينهبشار مجيب رزقالسويداء2713695

يالسويداء2723570
ر
ر الشوف ناجحعلمينورهبشار معير

ى احمد عثماندمشق27342485 ناجحعلميرانيهبشر

ى ايمن المناعدمشق27441239 ناجحعلميرانيابشر

ى راتب عبد الوهابدمشق27543152 ناجحعلميسماحبشر

يدرعا2769377 ى معمر الزعنر ناجحعلميمنالبشر

38 من 6صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ى مهدي الحسندمشق27743617 ناجحعلميعيديبشر

هالسويداء2785945 ى نواف غير ناجحعلميليميابشر

ي المضيدمشق27940427
ى يارس نويالث  ناجحعلميريمابشر

ناجحعلميليندابشير لؤي زرزوردمشق28022534

ناجحعلميهبابشير محمد الطبلدمشق28130017

ناجحعلميرانيابكر نضال مرعشليدمشق28230184

ناجحعلميندىبلسم خالد مهناالسويداء2836544

يريف دمشق28416769
ناجحعلميرقيهبهاء الدين محمود الطوماثر

يديدمشق28548606 ناجحعلميايمانبوران محمد الير

يدمشق28631547
ناجحعلميرينهبولس خليل رياسر

ناجحعلمينهلهبيان احمد سليكريف دمشق28739787

هدمشق28846848 ناجحعلميمنالبيان عماد الدين خضر

ناجحعلميمنر غنومبيان عمر ابوسمرهالسعودية2891611743

ناجحعلميسمربيان غالب أصالنطرطوس29014943

ناجحعلمينور الهدىبيان محمد زهير صوانريف دمشق29133416

ناجحعلمينسيمةبيان محمد عللوهريف دمشق29225025

ناجحعلميخلودبيان محمود اغادمشق29340434

ناجحعلمينهادبيان محمود عيناويريف دمشق29432493

ةبيان مصباح حبابريف دمشق29527199 ناجحعلميسمير

يدمشق29643770 ناجحعلميريمبيان نضال الحلنر

م بشير السبعالسويداء2974021 ناجحعلمياملبير

ناجحعلميميساءبيسان محمود فارسريف دمشق29832627

ناجحعلميحسناءبيلسان محمد عقابدرعا2999168

ناجحعلميرباحتاج الدين تيسير األنقردمشق30032105

كاتالسويداء3013572 ناجحعلميتغريدتاج باسل الير

ناجحعلمينضهتاال عدنان ديابريف دمشق30232628

ناجحعلميرشاتاله ثابت شموطدمشق30343161

يديدمشق30444743 ناجحعلميماجدةتاله عاصم الير

ناجحعلميميسونتاله غسان عطاالسويداء3055506

ناجحعلميحنانتاله محمد بشار جاويشدمشق30640442

يريف دمشق30736421 ناجحعلميالرهتاله محمدنادر الرهونجر

وريف دمشق30833235 ناجحعلميرندهتاله نذير خضر

ناجحعلميوفاءتاله هيثم حيدردمشق30941675

ناجحعلميفايزهتاله هيثم سعيددمشق31040073

ناجحعلميحكماتتبارك زياد الدقموسيدرعا31111318

ناجحعلميعواطفتسنيم انس الكنادرعا3129014

ناجحعلميايمانتسنيم ايمن بدردمشق31341676

ناجحعلميانتصارتسنيم أحمد فايز السيددمشق31441439

ناجحعلميرناتسنيم حسام الدين مواىليريف دمشق31527209

يدمشق31646387 ناجحعلميرانياتسنيم حسان الحلنر

ناجحعلميايمانتسنيم رضوان النجارريف دمشق31739670

ناجحعلميهيفاءتسنيم عماد القلعيدمشق31842489

ناجحعلميهناءتسنيم مأمون سواحدمشق31940447

ناجحعلميهيفاءتسنيم محمد بشير ادريسريف دمشق32032630

ناجحعلميابتسامتسنيم محمد رمضان البطلريف دمشق32125029

ناجحعلميعبيرتسنيم محمد عماد الحاوي المضيدمشق32243773

38 من 7صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميبسيمةتسنيم محمود منورريف دمشق32332631

ناجحعلميرهامتسنيم مصطفر وحوددمشق32441252

ناجحعلميروعهتف  أغيد القطعانريف دمشق32522833

 خير هللا برغلهريف دمشق32622224
ناجحعلميباسمهتف 

ناجحعلميأسيمهتف  محمد الشيخهريف دمشق32724309

ناجحعلمينورتف  محمد فرحانلبنان3281611715

ناجحعلميسناءتف  نجم اللبابيديدمشق32940453

يالسويداء3304752
ناجحعلميهناءتمام أيمن زيتوثر

ناجحعلميتحيهتمام وجيه غانمالسويداء3314754

ر خالد العربدير الزور3326057 ناجحعلميمنولياتولير

ي فليوندمشق33340076
ر محمد هاثر ناجحعلميخلودتولير

اتدمشق33440456 ناجحعلميهيفاءتيجان وهيب الخير

ناجحعلميايمانتيسير محمد اياسودمشق33520216

ناجحعلميودادتيما رضوان عقلريف دمشق33623873

ناجحعلميبثينهتيما سامر جعفرالسويداء3375579

ناجحعلميكنانةتيما سامر قصابريف دمشق33827726

رالسويداء3395704 ناجحعلمينزي  هاتيما نبيل ابو درهمير

ناجحعلميليناتيماء عبدو ديوبطرطوس34014040

ناجحعلمياحالمتيماء وهيب غانمالسويداء3415705

ناجحعلميانعامثراء رضا غرز الدينالسويداء3427096

يالقنيطرة34310933
ر
ناجحعلميرامياثراء علي صاف

يثريا ماهر حيمودالقنيطرة34411203
ناجحعلميأماثر

ان حسام سعيدالسويداء3453947 ناجحعلمييشىجير

ناجحعلميمهاجالل حسام عثمانالسويداء3464123

ناجحعلميسناءجلنار مضر االسماعيلريف دمشق34727222

يدرعا3488228
ناجحعلميناديهجمال عبد النارص الحلف 

ناجحعلميزينبجميلة عبد هللا عباسريف دمشق34923601

ناجحعلميرجاءجنا عدنان الشيخ عليدمشق35048314

ناجحعلميهناءجنات فهد الهدهددمشق35142923

ناجحعلميحنانجنر زياد مدللالسويداء3525949

ناجحعلميهناديجنر محمود سعدريف دمشق35327224

ناجحعلميمنرجود عبد المنعم الخياطدمشق35444744

ناجحعلميغزوهجود يارس فاعورريف دمشق35527228

ناجحعلميخلودجودي اياد الغريبدمشق35640839

ناجحعلميندىجودي بسام جعفودمشق35740468

الجودي حسان الكرديريف دمشق35827233
ُ
ناجحعلميع

يريف دمشق35927240
ناجحعلميهالهجودي محمد أنس قصيباث 

ناجحعلميأملجودي محمد باسل الطيبدمشق36040474

ناجحعلميمهاجودي محمدأيمن تاجادمشق36143520

ناجحعلمياناسجودي محمدهيثم رساجدمشق36242115

ي بشبشالكويت3631611631
ناجحعلميعايشهجودي مصطفر

ناجحعلميرباجودي نور الدين عوضريف دمشق36427242

يدمشق36541984
ناجحعلميساميهجوىلي محمدغياث القسطنطينر

ناجحعلميلبنرجوليا احسان أبو زورالسويداء3666030

يدمشق36742080 ناجحعلميسمرجويل غسان دروثر

ناجحعلميسلوىجويل فادي نضريف دمشق36822538

38 من 8صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميمارياجيان سميح خلفالسعودية3691611734

ناجحعلميمنتهاحاتم يحنر خداجالسويداء3704068

هحازم عبد االله عبد الرزاقريف دمشق37118812 ناجحعلميسمير

ناجحعلميمنرحامد حمود عبودالسويداء3724124

رريف دمشق37315600 ناجحعلميوفاءحذيفه احمد الحسير

ر يوسفدمشق37422559 ناجحعلميمنرحذيفه حسير

ناجحعلميصفاءحذيفه عبدالعزيز األصفردمشق37526468

ين جابردمشق37625054 ناجحعلميغفرانحسام جير

ناجحعلميرغدهحسام عدنان جبورالسويداء3774196

ناجحعلميليلحسام عصام الزغيرالسويداء3784795

ناجحعلميغفرانحسام ماجد العجميدمشق37920060

يدمشق38023870  عراثر
ر ناجحعلميسناءحسام ياسير

يدمشق38125056 ناجحعلمياالءحسن انس الحاجر

ناجحعلميريمحسن أحمد حمدودمشق38227579

ناجحعلميلودميالحسن حيدر عباسدمشق38326980

ناجحعلمينهادحسن زيد قصابريف دمشق38423145

ناجحعلميخلودحسن سمير صيموعهالسويداء3854244

ناجحعلميليناحسن علي منصورريف دمشق38615527

ناجحعلميلينهحسن علي وسوفدمشق38720744

ناجحعلميصفاءحسن محمد النجاردمشق38823711

ناجحعلميسمرحسن معروف قسامريف دمشق38916361

ناجحعلميأملحسن يارس الويسدمشق39021492

ناجحعلميصفاءحسيبه عمار رقيه غيالندمشق39146392

ر ابراهيم مظفرريف دمشق39215703 ناجحعلميفاطمهحسير

يالسويداء3934168
ي الدمشف  ناجحعلمينعامهحكمت راجر

ناجحعلميهناءحال بسام الكرديريف دمشق39422892

ناجحعلميفاتنحال حاتم العليالالذقية39519108

يالسويداء3966519
ناجحعلميبثينهحال حسام القنعباثر

ناجحعلمياعتدالحال حسن جعفردمشق39743446

ناجحعلميغزالهحال حكمت غرز الديندمشق39842738

ناجحعلميزبيدهحال فتجي عبدالحقدمشق39943970

ناجحعلميميسونحال فهد شيخ الزوردمشق40041009

ر المحيثاويالسويداء4014401 ناجحعلميإيمانحمد شاهير

ناجحعلميهدىحمزه بشير كنعاندمشق40222280

يدرعا4037597
ناجحعلميساميهحمزه عبد الكريم البلجر

ناجحعلميماجدهحمزه مروان صفاياالسويداء4043579

رهدمشق40524164 ر ي الير
ناجحعلميسوسنحمزه هاثر

ناجحعلميبندرحنان أحمد طعمهريف دمشق40639671

هحنان عمار عامرالسويداء4075585 ناجحعلميشهير

ناجحعلميميساءحنان ناهي شهيبالسويداء4086224

يالسويداء4095711
ناجحعلميخلودحنان نضال الريشاثر

ر خالد خلوفالسعودية4101611625 ناجحعلميمهاحنير

يالسويداء4116033
ر سعيد رشيد الشعراثر ناجحعلمياميمهحنير

يالسعودية4121611694 ر غسان الخضر ناجحعلميسمرحنير

ر ماهر حكيمه ابوفخرالسويداء4136840 ناجحعلميسماححنير

ر محمد مجي الديندمشق41440487 ناجحعلميغادهحنير

38 من 9صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ر محمد منجددمشق41540267 ناجحعلمينشينحنير

ر نبيل كمال الدينالسويداء4165715 ناجحعلميايمانحنير

ر هيثم ابوعسافالسويداء4176034 ناجحعلميايمانحنير

ناجحعلميوسيلهحيان هيثم مسعودالسويداء4184500

ناجحعلميميحيان وجيه ابوزيدانالسويداء4193534

ناجحعلميفادياحياه عمر حوريهريف دمشق42024314

ناجحعلميسميهحيدر جاد هللا ابوعمارالسويداء4214403

ناجحعلميرهافخالد طه جمعهدمشق42223237

ناجحعلميعزيمهخالد فرحان باكيردمشق42322176

ناجحعلميرانياخالد مازن عرقسوسيدمشق42423238

ناجحعلمياسامهخالد ماهر ابو عمرالسويداء4253951

ناجحعلميمهاخالد محمد الشورالقنيطرة42610127

ناجحعلميأملخالد وليد العماطوريالسويداء4273772

ناجحعلميسواليخالد يارس ابو درغمالسويداء4283584

ناجحعلميخلودخديجه محمد عدنان تركيهدمشق42943182

ناجحعلمينجاةخلود عماد الدين النسافدمشق43041260

ر سلومريف دمشق43124581 ه هللا حسير ناجحعلميهدىخير

ناجحعلميسمردارين إياد ديابريف دمشق43224317

ناجحعلميسوزانداليا محمد رضوان القصاصالسعودية4331611584

ناجحعلميمنردانا بشار معتوقدرعا4349802

ناجحعلميمؤمناتدانا حمدي كعكهدمشق43544231

ناجحعلميرزاندانة محمد صقرريف دمشق43625748

ي بسام نعيمالسويداء4375313
ناجحعلميندىداثر

ي طارق الخطيبالسويداء4383587
ناجحعلميخلودداثر

ي معضاد الغجريالسويداء4394797
ناجحعلميمنرداثر

ناجحعلميميسوندانيال مالك هاللالسويداء4404556

ناجحعلميندةدانية محمد شتيويدمشق44143189

ناجحعلميبسمهدانيه خالد ذيبانالقنيطرة44211205

يدمشق44343926 ناجحعلميالهامدانيه طه الزعنر

ناجحعلميسماحدانيه عبدهللا بكرريف دمشق44422237

ناجحعلميقمردانيه محمد الهنديريف دمشق44523879

يريف دمشق44639633
ناجحعلميآمالدعاء احمد البنر

ناجحعلمينجوىدعاء خليل ابو جويددمشق44743192

ناجحعلميزبيدهدعاء زياد المحايريدمشق44844727

ناجحعلميوحيدهدعاء عقيل العليدمشق44942634

ناجحعلمياسماءدعاء محمد األحمدريف دمشق45023469

يدمشق45142636 ناجحعلميمنردعاء محمد بشار العلنر

ناجحعلمياميمهدعاء محمود صبحدمشق45243531

ناجحعلميسعاددعاء نارص المحمدريف دمشق45335515

ناجحعلميزينبدلجان احمد عبدودمشق45441021

يريف دمشق45523265
ناجحعلميمريمدنيا أحمد الصالحاثر

ناجحعلميهيامدياال فوزات قطيشالسويداء4566039

ي أنور خداجالسويداء4576040
ناجحعلميمفيدهديانا استيفاثر

ناجحعلميميساءديانا طه السهليدمشق45840503

ناجحعلميمهاديانا مالك عزامالسويداء4595596

ي النحالويدمشق46040088
ناجحعلميروعهديانا محمد عصام الشيباثر
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ناجحعلميسناءديانا مروان المحيثاويالسويداء4615732

ناجحعلميرهامديانا ممدوح عميشهالسويداء4626768

ناجحعلمياملديانة محمد خير زيتونالقنيطرة46311156

ناجحعلمياملديما نهاد داودريف دمشق46437202

ناجحعلميرغداءديمه توفيق الكراداإلمارات4651611582

يدمشق46644238
ناجحعلميسهيرديمه خالد تركماثر

ناجحعلميقمرديمه علي عباسريف دمشق46727279

ناجحعلمينغمديمه محمد أمير فتينهدمشق46842208

ناجحعلميسوزيديمه محمد هشام جالحجدمشق46940272

يدمشق47044728 ناجحعلميمهاديمه موفق اللوجر

ناجحعلميهاجردينا احمد غصهالقنيطرة47110552

ناجحعلمياندريندينا غطفان الجنديدمشق47240511

ناجحعلميناريماندينا محمد ماهر الجعفريدمشق47344748

ي جديدالالذقية47414446
ناجحعلميسماهرذو الفقار هاثر

اتاإلمارات4751611763 ناجحعلمينجوىرابعة محمد ماجد الخير

ناجحعلمينوالرام مالك ابو محمودالسويداء4764368

ناجحعلميبثينهراما ابراهيم شاكرريف دمشق47724821

ناجحعلميمنرراما ابراهيم صالحالسعودية4781611737

يدرعا4799388
ناجحعلميزينبراما احمد الحوراثر

فتراما احمد بنياندمشق48043084 ناجحعلميمير

ناجحعلميفريزهراما احمد حجازيدمشق48143973

ناجحعلميساماراما احمد فيصل الحبالدمشق48243784

ناجحعلميميساءراما احمد مضر نابلىسيريف دمشق48327285

ناجحعلميميسونراما احمدنزار دبادمشق48444240

ناجحعلميميساءراما اسامه الخيميدمشق48546216

ناجحعلميروىلراما اكرم سلومريف دمشق48623885

ناجحعلمياملراما ايمن حمداندمشق48741024

ناجحعلميوفاءراما حكمت مربيهريف دمشق48836733

ي سالمالسويداء4897041
ناجحعلمياملراما راضر

ناجحعلميبنانراما زهير الحالوهدمشق49042936

ناجحعلميفتاةراما سليم محمدريف دمشق49130337

ناجحعلميالهامراما عبد الفتاح شقيردمشق49241702

ناجحعلميليناراما عمران ليالدمشق49341996

ناجحعلميسناءراما عوض العليالقنيطرة49414262

ناجحعلميعسكريهراما غسان الزاملدرعا4959119

ناجحعلميسلوىراما فواز حمد الضامنريف دمشق49626989

ناجحعلمينجاهراما محمد العلي الفدغمدمشق49743206

ناجحعلمينورراما محمد الفحامدمشق49843207

ناجحعلمينادياراما محمد أديب النحاسدمشق49946219

ناجحعلميحنانراما محمد أسامه عيساويريف دمشق50027299

ناجحعلميامالراما محمد بربوردمشق50141029

ناجحعلمينورراما محمد حسان الكزبريدمشق50240092

هدمشق50344166 ناجحعلميعائشهراما محمد شورسر

ناجحعلميودادراما محمد عثمانريف دمشق50425039

ناجحعلميضحوكراما محمد نور شمهدمشق50541706

يدمشق50641707
ناجحعلميغفرانراما محمد وائل الباثر
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ناجحعلميوفاءراما محمدبشار دباسدمشق50744246

ناجحعلميندىراما محمدعصام غنيمريف دمشق50833263

يالسويداء5097810
ناجحعلميهندراما محمديارس خوالثر

ناجحعلميفاطمهراما محمود كيواندرعا5109572

ناجحعلميرجاءراما مروان عبد النورريف دمشق51123149

رراما مهدي الطويلالقنيطرة51211237 ناجحعلميايلير

ناجحعلميرانياراما نبيل القاقريف دمشق51323525

ي شيخ القصيردمشق51448181
ناجحعلميمنالراما هاثر

ناجحعلميغفرانراما يونس ايوبريف دمشق51536735

بورالسويداء5163597 ناجحعلميرحابرامز زياد الير

ناجحعلميرهفرامه رائد المجذوبدمشق51743216

يدمشق51842123
ناجحعلميلوليارامه سامر البغجاث 

ناجحعلميلمارامه محمد النعمهريف دمشق51927309

ناجحعلميرغداءرامه محمود غانمريف دمشق52022979

ناجحعلميضجرامه مرهف الزعيمالسعودية5211611655

ناجحعلميديمارامي بالل الطحاندمشق52222605

ناجحعلميفريالرامي حسن قطيشالسويداء5234757

ناجحعلميرولهرامي سامر الخطيبالسويداء5245316

ناجحعلميسمررامي عادل النجادالسويداء5254032

ناجحعلميباسمهرامي عدنان ابو هايلهدمشق52632120

ناجحعلميغادةرامي كمال الشيخةدمشق52723503

ناجحعلميايمانرامي مروان الشيخهريف دمشق52816781

ناجحعلميحنانرامي وسيم ثابتالسويداء5293869

ي احسان ابو غازيالسويداء5304406
ناجحعلمينادياراثر

ناجحعلميمناررانيا كريم زيتونهالسويداء5316732

ناجحعلميميثهرائد حسام رستمالسويداء5323866

ناجحعلميرغداءرأفت جمال يوزباشهريف دمشق53317255

ناجحعلميصفاءرأفت جهاد كوكاشالسويداء5345314

ناجحعلميرشاربا أسامة بوالددمشق53541580

فالسويداء5367042 ناجحعلميسناءربا صالح رسر

ناجحعلميرشاربا ضياء الدين حراتهريف دمشق53732697

ناجحعلميندىرثر عدنان الرفاعيريف دمشق53823760

ناجحعلميهنادةرثر عماد قويدرالسعودية5391611749

ناجحعلمياسماءرثر محمد هشام جمال الدينريف دمشق54024639

ناجحعلميليلربيع سليمان سليمانالسويداء5413777

يدمشق54248880
ناجحعلميرمزيهرجا حسان الدرساثر

ناجحعلميصبحةرجاء محمد قصابريف دمشق54323272

ناجحعلميانصافرحمه خالد الويسدمشق54443539

ناجحعلميلوريانهرزان اركان العربيدالسويداء5456049

ناجحعلميحميدهرزان رضوان الجاعورريف دمشق54625645

ناجحعلميندى الحفاررزان رفيع محمد عمادالسعودية5471611565

ناجحعلميعائدهرزان سامر غشامالسويداء5485743

ناجحعلميصفاءرزان طالل الخاطردير الزور54911041

ناجحعلميودادرزان نضي طحطحالسويداء5506484

ناجحعلميسهيلهرشا محمدعلي زكرياريف دمشق55126069

ناجحعلميصباحرشا نبيل الكرمدمشق55242216
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ناجحعلميميساءرشيد ابراهيم عوضريف دمشق55316782

ناجحعلميفاطمةرغد باسم مرزاالسعودية5541611739

ناجحعلميامالرغد جمال نارصالسويداء5556485

ر ابو عسافالقنيطرة55610562 ناجحعلميميساءرغد حسير

ر عباسريف دمشق55724701 ناجحعلميكريمهرغد حسير

ناجحعلميباسمهرغد رضوان المضيدمشق55840099

ناجحعلميسوزانرغد سامر سناندمشق55946888

ناجحعلميرفاءرغد سلطان زيداندمشق56042954

ناجحعلميعبيررغد سليمان جديددمشق56146334

ىرغد سمير غنومدمشق56240100 ناجحعلميبشر

ناجحعلميهدىرغد صالح ديبدمشق56343876

ناجحعلميجميلهرغد عبد الحميد المقداددرعا5649122

ناجحعلميفريالرغد عصام ابو عاضيريف دمشق56523392

ناجحعلميرغداءرغد عماد الشيخريف دمشق56627779

ناجحعلميريمارغد محمد الصعيديدمشق56742958

ناجحعلميفاتنرغد محمد خير باز هللادمشق56844730

ناجحعلمينجاحرغد محمود حناويدمشق56948888

ناجحعلمياسماءرغد موس حيمودالقنيطرة57011161

ناجحعلميأملرغد نبيل عقلالسويداء5714507

ناجحعلميميساءرغد نضال جنبكليدمشق57240284

ر قصقصدمشق57342003 ناجحعلميروعهرغد ياسير

ناجحعلميرغدرغده عامر القائدريف دمشق57427334

ناجحعلميساميهرغيد شفيق الطويلالسويداء5754704

ناجحعلميسوسنرفاه محمد زهير االخرسدمشق57643236

ناجحعلمييشىرفيف محمود حجازيريف دمشق57727337

ناجحعلمينورارفيق محمد الخطيبدمشق57825571

ناجحعلميمرامرفيقه بالل نموسدمشق57941716

ناجحعلميهندرقيه فواز نجيبدمشق58042959

وك الحجليالسويداء5814203 ناجحعلميميسونرماح مي 

ناجحعلميمناهلرماح محمد احمددمشق58244494

ر الطويلالقنيطرة58311240 ناجحعلميحفيظةرمال ياسير

ناجحعلميغصونرنا أحمد عبدالمالكريف دمشق58432095

ناجحعلميمهارنا رمزات سخيهالسويداء5856052

ناجحعلميلينارنا عبد هللا درويشالسويداء5866153

ناجحعلميرائدهرنا نوار سلوم ياردريف دمشق58733526

ناجحعلميعبيررند أسامه المنعمالسويداء5886556

يرند حسان الزيندمشق58940546
ناجحعلمياماثر

يالسويداء5906510
ناجحعلميغادهرند رمزي زيتوثر

يريف دمشق59127734
ناجحعلميشذارند محمد  عماد القضماثر

يدمشق59244413
ناجحعلميرنارند محمد براء التكرين 

ناجحعلميصفاءرنيم احمد العبددمشق59348890

ناجحعلميانتصاررنيم ايمن علياإلمارات5941611719

ناجحعلمينجاةرنيم حسام منذرالسويداء5955959

ناجحعلميراميارنيم ربيع مرشدالسويداء5966775

ناجحعلميرويدارنيم عبد الكريم الخوىليدمشق59742964

ناجحعلميفوزيهرنيم عبد اللطيف عاشورريف دمشق59832098
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يدمشق59940214
ناجحعلميكينازرنيم عبد الماجد الماردينر

ناجحعلميانتصاررنيم عماد اسعددمشق60040005

يدمشق60140554
ناجحعلميودادرنيم عماد الدين النشواث 

يدمشق60241043 ناجحعلميمهارنيم غسان تفكجر

ناجحعلميريمارنيم ماجد عوضدمشق60348334

يدمشق60440559
ناجحعلميهيامرنيم محمد حسان البنر

ناجحعلميميسونرنيم محمد حسان الصيداويدمشق60548680

ناجحعلميندىرنيم محمد خير الشغريدمشق60647175

يدرعا6079056 ناجحعلميهدىرنيم محمد عيد الزعنر

ناجحعلميثناءرنيم يوسف خليفةدمشق60840562

ر عبد الحكيم غازيريف دمشق60939676 ناجحعلميلمارنير

ناجحعلميفاتنرهام اسماعيل نمردمشق61041823

يريف دمشق61139518
ناجحعلميصفاءرهام محمد ريحاثر

ناجحعلميصباحرهام محمد شيخهدمشق61247180

ناجحعلميباسمهرهام محمدرامز خانكاندمشق61342126

ناجحعلميردينهرهف ابراهيم السهويريف دمشق61433532

ناجحعلميلينارهف بسام الشعارريف دمشق61522264

ناجحعلميعبيررهف بشار صبحريف دمشق61627363

ناجحعلمينشينرهف توفيق سماكريف دمشق61727364

يدمشق61848201 ناجحعلميمنررهف خليل برهمجر

ناجحعلمينبيلهرهف زكريا البيشدمشق61944169

ناجحعلميسهامرهف طاهر عليريف دمشق62030067

يالسويداء6217811
ناجحعلميريمهرهف عدنان البنر

ناجحعلميناجيةرهف علي محمد عليدمشق62240568

ناجحعلميريمرهف محمد حسن زهر الديندمشق62346408

ناجحعلميهناءرهف محمود السمارهدرعا62411508

ناجحعلميعبيدهرهف موفق سالمةريف دمشق62522266

ناجحعلميرؤىرواء سمير زلخهريف دمشق62622845

ناجحعلميميساءروان احمد الطراددير الزور6276325

ناجحعلميسناءروان اكرم نوفلالسويداء6287813

ناجحعلميشفاءروان ايمن البغداديدمشق62948685

ناجحعلميايمانروان بسام عامرالسويداء6305764

ر اعقيلدرعا63111338 ناجحعلميايمانروان حسير

ناجحعلميفطمةروان سالم قويدرريف دمشق63239678

ناجحعلميشذاروان سعدي عثماندمشق63341050

يروان طالل الشحانالسعودية6341611646
ناجحعلمياماثر

ناجحعلميدعاءروان عبد اللطيف شوربهدمشق63547184

ناجحعلميأمينةروان مالك بشيردمشق63644269

ناجحعلميحنانروان نزار ابو فخرريف دمشق63733086

ناجحعلميوفاءروان هشام  شبليدمشق63841301

ناجحعلميرويدهروان هيثم مداحالسويداء6395961

ناجحعلميميسروجيه يامن المهنادرعا6406831

ر الحمويدمشق64146234 ناجحعلميحسناءروشان معي 

ناجحعلميزهرهروضه محمد غزالدمشق64249085

ناجحعلميكفاءروعة رياض العليدير الزور6437089

ناجحعلميسوسنروال خلدون فيوميدمشق64444761

38 من 14صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميغصونروال غسان صارمدمشق64543634

وقريف دمشق64627375 ر ناجحعلميعزيزهرونا مراد عير

ي رشيددمشق64748209 ناجحعلميميساءرونيده عالء الدين حجر

ناجحعلميراميهروى احمد االصفرريف دمشق64826083

ناجحعلميسحرروى يحنر بصبوصريف دمشق64933091

ناجحعلميسوسنرؤى حمد عيدالسويداء6506043

ناجحعلميكينازرؤى سامر قتالندمشق65140524

يالقنيطرة65214265
ناجحعلميفاطمهرؤى علي الحوراثر

يدمشق65346633
ر
ناجحعلميغيداءرؤى محمد الحاف

ناجحعلميداللرؤى محمد بشار العشدمشق65440097

ر الخليلدمشق65522287 ناجحعلميحنانرياض حسير

ناجحعلمينهاريان عاطف رافعالسويداء6564798

ناجحعلميلياىليريان نورس سمارهدرعا6579815

ناجحعلميكوثرريتا عبد الرحمن الغزاويدمشق65849086

ناجحعلميفريال معروفريتا نضال مصاريف دمشق65936267

ناجحعلميكاتياريتا يارس النصيردرعا6609816

يريف دمشق66127377
ناجحعلميرحابريم أحمد صالحاثر

ر فياضدمشق66247188 ناجحعلميداللريم حسير

ناجحعلميصفاءريم زهير النايفدير الزور6637093

ناجحعلميحوريهريم زياد الحمصيدمشق66448691

ىريم زياد محمدريف دمشق66523996 ناجحعلميبشر

ناجحعلميغينهريم صفوان الخلوفريف دمشق66636067

ناجحعلميحنانريم قاسم بطحهدرعا66710315

ناجحعلميسحرريم ليث كاظم ريشان الصميدعيدمشق66844689

ناجحعلميميساء رمضانريم محمد كمال الطيردمشق66948694

ف الدين دمعهريف دمشق67027384 ناجحعلميمنرريم محمودرسر

ناجحعلميرندهريم ناظم بدويدمشق67140578

ناجحعلميداللريما أحمد دعبولدمشق67241478

ناجحعلميوفاءريما ثابت الحركريف دمشق67323713

ناجحعلميعالريما حسن الضحاكريف دمشق67439752

ناجحعلمينشينريما عمر درويشريف دمشق67533279

ناجحعلميمرامريما محمد عجاجهدمشق67644279

ناجحعلميرامهريماز يارس جميلةالسعودية6771611713

يفهريمان محمود المظلومريف دمشق67832757 ناجحعلميرسر

ناجحعلمينبالرين حكيم العقلهدمشق67940582

ناجحعلميميادهرينا حيان سمعانريف دمشق68026999

ناجحعلميإيناسريناد عصام الزعيمدمشق68144764

ناجحعلميسهامزبيدة عادل قويريالسويداء6826445

ناجحعلميسندسزهراء بركات الجاسمدمشق68344644

ناجحعلميندىزهراء عدنان الصوصدمشق68442223

ناجحعلميبتولزهراء عيىس درويشدمشق68542162

يدمشق68644122
ناجحعلميسهامزهرة معاذ كيالثر

ناجحعلميريمزهور يوسف عربدمشق68741728

ناجحعلميبدورزهير محمد عصام دعدوشدمشق68823245

ناجحعلميرثرزويا سامر سقادمشق68941307

ناجحعلميراقيهزيان مرعي كحلالقنيطرة6909056

38 من 15صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يهزيد غسان القاسم العربدير الزور6914091 ناجحعلميخير

ناجحعلميليلزيدون وسيم ابو حسونالسويداء6923704

ناجحعلمينشينزين العابدين حسن عثمانريف دمشق69317417

ناجحعلميحياةزينب اسكندر يوسفدمشق69440299

ناجحعلميهيفاءزينب آصف عثماندمشق69543554

ناجحعلميمواهبزينب محمد اليوسفحمص69622332

يدمشق69746913 ناجحعلمينورازينة عمار الحلنر

يدمشق69842013 ناجحعلميرندهزينة محمد خير الحلنر

ناجحعلميسوسنزينه جهاد جربوعالسويداء6996858

ناجحعلميرجاءزينه زهير اديبدمشق70042087

ناجحعلميسناءزينه طلعت أدهمريف دمشق70130427

يدمشق70246081 ناجحعلميهناءزينه غياث الدين مدلجر

ر فادي كويي دمشق70341852 يهسابير ناجحعلميمير

ناجحعلمينذيرهساجده محمد خير الرفاعيريف دمشق70425006

ناجحعلميمريمسارة جالل ايوبدمشق70542847

ىسارة شكري الشيخ عليريف دمشق70627398 ناجحعلميبشر

ناجحعلميسارة عبد الرزاق محموداإلمارات70710012160

ناجحعلميرويدةسارة فضل عفاشريف دمشق70827401

ناجحعلميلماسارة محمد فواز عاشورمض7091611564

ناجحعلميفيحاءسارة محمد مازن  الفوالريف دمشق71027405

ناجحعلميسوزانسارة وائل اسمندرريف دمشق71122849

ناجحعلميسارة وائل المحاميداإلمارات71210180628

ناجحعلميميسونساره باسم السحاقدمشق71341879

ناجحعلميسحرساره تيسير حميددير الزور7147592

ناجحعلميعليهساره خالد نوري السالمدمشق71547198

ناجحعلميرغدهساره خلدون نحاسدمشق71643885

ناجحعلميمرفتساره رامي السيدالقنيطرة71711173

ناجحعلميوردساره سعد منذرالسويداء7185966

ناجحعلمينجالءساره عبد النارص سعدريف دمشق71930178

ناجحعلميسعادساره عصام شودبريف دمشق72030380

ناجحعلميرناساره غسان القطبريف دمشق72127400

ناجحعلميثنيهساره كمال الخطيبالسويداء7225782

ناجحعلميزهوهساره محمد الفرواندرعا7239128

ناجحعلميليناساره محمد ايمن كعدانريف دمشق72427735

ناجحعلميمهاساره محمد بسام سناندمشق72544768

ناجحعلميهبهساره محمد عصام شمس الديندمشق72640219

ناجحعلميايمانساره محمد فايز كاملريف دمشق72722284

ر الصباغريف دمشق72827407 ناجحعلميسمرساره محمدنادر ياسير

ناجحعلميليناساره مخائيل منصوردمشق72946919

ناجحعلميصفاءساره يارس كوارهدمشق73041065

يدمشق73123506
ناجحعلمينشينساريه محمد قباثر

ناجحعلميهيامساىلي سامر سقوردمشق73243888

ناجحعلميدانهساىلي مروان العطارريف دمشق73327412

ناجحعلمينشينسامر سعد عسقولالسويداء7343609

ناجحعلميهدىسامر سهيل حلومدرعا7356474

ناجحعلميمرحسامي انور جمال الدينريف دمشق73617678

38 من 16صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلمياملسامي خير الدين عبيددمشق73722631

رساندرا الياس الشاميدمشق73841881 ناجحعلميمارلير

ناجحعلميندىساندرا ايمن شيخ االرضريف دمشق73925060

ناجحعلميليالسساندي حسام كنعاندمشق74043947

ناجحعلمينجاةساندي محمد زيوددمشق74144527

ناجحعلمياقبالساهر نائل حامدالسويداء7423954

ي جوزيف سلومدمشق74340608
ناجحعلميرناستيفاثر

ناجحعلميسناءسحر عبد الحكيم برمودرعا7449400

ناجحعلميلينةسدرة محمدعامر الشلقدمشق74540845

ناجحعلميرناسدره امير الجنديدمشق74641734

ناجحعلميامالسدره ايمن شيخودمشق74741072

ناجحعلميفاطمهسدره عبد القادر عبد القادردمشق74843927

يريف دمشق74923910
ناجحعلميجميلهسدره عبد النارص البلجر

ناجحعلميفائدهسدره عمار بديرهدمشق75041314

ودمشق75141076 ناجحعلميوفاءسدره مازن شخاشير

ناجحعلميهناديسدره محمد صياح كسيبهدمشق75240303

ناجحعلمينجوىسدره محمد علي حماميدمشق75346928

ناجحعلميهناءسدره محمد وليد غميضدمشق75444035

ناجحعلميرجاءسدره محمدراكان بوظودمشق75542131

يريف دمشق75627422
ر

ناجحعلميمنرسدره نزار الجالع

ناجحعلميرويدهرساب سعدو ابو راسالسويداء7575786

يالقنيطرة75812513
ناجحعلميميساءرسان محمد ماردينر

ناجحعلميهالةرسكيس حنا الخوريدمشق75922633

ناجحعلميغزاىليسعاد محمد حيمودالقنيطرة76011175

ناجحعلميهناديسعيد راشد مدلجدير الزور7614371

ناجحعلميسونهسفيان ايمن العربيدالسويداء7623878

ناجحعلمياميمهسالف جمال فرحاتالسويداء7636561

ناجحعلمينادياسالف حمد نارصالسويداء7646492

ناجحعلميرائدهسالف صادق شياالسويداء7655789

ناجحعلميايمانسالف فوزات حمزهالسويداء7666782

ناجحعلميرضيهسالف مأمون العوضالقنيطرة76710582

ناجحعلميداللسالفه ناظم الحمودالسويداء7686737

ناجحعلميالهامسالفه وليد العبد الرحمندمشق76941740

ناجحعلميهمسهسالم خالد نضالسويداء7705790

ناجحعلميميساءسالم عبد الحكيم الحراكيدمشق77142017

ناجحعلميفدوىسالم عقاب كبولالسويداء7725791

ناجحعلميمهاسالم علي صعبريف دمشق77339757

ناجحعلميسمرهسالم عماد عالء الديندمشق77446930

ناجحعلميديبهسالم عوض قريانريف دمشق77526097

ناجحعلميرزانسالم مازن الهبولدمشق77641487

يريف دمشق77730434
ناجحعلميهيفاءسالم محمد خوالثر

ناجحعلمينهالسالم محمد ديب الخبازريف دمشق77839522

ناجحعلميرائدهسالم محمد قاسمريف دمشق77939558

ناجحعلميرويدهسالم محمدبسام الحامددمشق78048711

ناجحعلميرائدهسلسبيل اسامه سميدريف دمشق78126484

ناجحعلميمحاسنسلطان وليد الخياط الحمويدمشق78231150

38 من 17صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميعبيرسلمان حمد المحيثاويالسويداء7834510

ناجحعلميهويدهسلمان فادي الصفديالسويداء7843748

ناجحعلميعبيرسليمان نجيب فرحدمشق78522639

ناجحعلميليناسماء محمد جمال الحواصليدمشق78648432

ناجحعلميميساءسماح محمد الخراطدمشق78740617

ناجحعلميكنازسمر محمد جلولدمشق78840128

ناجحعلمينجوىسميح ماهر قوىليريف دمشق78917433

ة محمود السيد احمددمشق79042510 ناجحعلميفاتنهسمير

ه زياد غنامدمشق79143288 ناجحعلميحنانسمير

ناجحعلميرانيهسميه محمد خليلدمشق79240129

ناجحعلميسهيرسنا احمد البعجوريدمشق79343289

ناجحعلميرانياسنا منير قطيشالسويداء7945796

ناجحعلميمشاعلسنا يوسف عوضريف دمشق79527428

ناجحعلميريمازسندس سليمان شمامهريف دمشق79633601

ناجحعلميربيعهسندس عدنان الحوامدهدرعا79710987

يسندس عوض الطايعريف دمشق79824626
ناجحعلميحياث 

ناجحعلميجيداءسندس محمد خير حمادهريف دمشق79924776

ناجحعلميايمانسندس محمد ماهر الخطيبريف دمشق80032787

فتسهاد باسم دلةريف دمشق80124207 ناجحعلميمير

ر شقيرالسويداء8026738
ناجحعلميهياسهاره المعي 

ناجحعلميعلياسىه محمود احمددمشق80348076

ناجحعلميبيانسهير احمد طالل دايهحماة80423622

ناجحعلميميساءسوار خلدون أبو حالالسويداء8055971

ناجحعلميسماحسوار محمد الكوردرعا8069130

ناجحعلميبثينهسوار نضال ابو لطيفالسويداء8077820

ناجحعلميكفاحسوزان هيسم غزالهالسويداء8085973

ناجحعلميرحابسوزانا معذه رضوانالسويداء8095803

ناجحعلميفاتنسوسن احمد صقرريف دمشق81027431

ناجحعلميهدىسوسن فايز دردسدمشق81141491

ناجحعلميفاديهسوسن مجي الدين غنيمريف دمشق81227078

ناجحعلميسليمهسومر غسان كحلدمشق81326126

ناجحعلميايمانسونيا وليد الفارسريف دمشق81427432

ناجحعلميهويداسويم باسل النجمريف دمشق81523912

ناجحعلميحميدةسيدرا احمد العبد هللاريف دمشق81627433

ين نعيم التيناويدمشق81748517 ناجحعلميحميدهسير

ناجحعلميعائشهسيف الدين محمد عوضدمشق81831633

ناجحعلميليناسيما محمد عماد البغاريف دمشق81927737

ر توكلناريف دمشق82027437 ناجحعلمينوارسيم معي 

ناجحعلمي ميسونشادن موفق عبد الخالقريف دمشق82139683

يدمشق82223507
ناجحعلميليناشادي محمد بسام الوثر

ناجحعلميجميلهشام احمد طحاويريف دمشق82339789

ر مان الدين نضالسويداء8245805 ناجحعلميحنانشام حسير

ناجحعلميكوثرشام سمير الخطيبريف دمشق82524362

ناجحعلميفاطمهشام سهيل الرواسدمشق82641633

ناجحعلميريمشام غسان منذردمشق82744775

يالسويداء8286599 ناجحعلميمفيدهشام كرم الحلنر

38 من 18صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميمهاشام مأمون احمددمشق82941748

ناجحعلمينورشام محمد النجارريف دمشق83026104

ناجحعلميسمرشام محمدفؤاد ظاظادمشق83148433

ر دايهدمشق83243562 ناجحعلميسوهاشام ياسير

ناجحعلميابتسامشآم ماجد االحبشالقنيطرة83310587

ناجحعلميماويهشذا بسام بدرانالسويداء8346867

يريف دمشق83523106 ناجحعلميأملشذا رياض يازجر

ناجحعلميخولةشذى اكرم ابو حسنالسويداء8366166

ناجحعلميبسمهشذى شاكر غيثالسويداء8375807

ناجحعلميبثينهشذى منير ابو خيرالسويداء8385808

وق ادهم ابوطافشالسويداء8396070 ناجحعلميرائدهرسر

وق حسام رصاميجوريف دمشق84022301 ناجحعلميربيعهرسر

يدرعا84111449 وق خالد الزعنر ناجحعلميبشايررسر

ناجحعلميمنتىهشهاب محمدنارص نجاردمشق84231638

ناجحعلميباسمهشهد حسن العقدهريف دمشق84326106

ناجحعلمينبالشهد حسن قاسمقطر8441611642

ناجحعلميريمشهد خالد العامرريف دمشق84527445

ناجحعلميانتصارشهد عبد هللا رمضانريف دمشق84626765

ياإلمارات8471611561
ر
ناجحعلميسميةشهد غسان السيوف

ناجحعلميزبيدهشهد مالك الحميددير الزور8486350

ناجحعلميلينةشهد نقوال ظماطريف دمشق84933619

ناجحعلميوفاءشهرزاد أحمد طرابلىسيدمشق85044130

ناجحعلميفاتنشيماء خالد المنجددمشق85143563

يالسويداء8526564
ر
ناجحعلميرحابصابرين فوزي الشوف

ناجحعلميامنهصالحه سمير زهرهالسعودية8531611592

الدينالسويداء8546168 ناجحعلميفاتنصبا حسان خير

وزصبا سامر زينالقنيطرة85510776 ناجحعلمينير

ناجحعلميعفتصبا سلطان القطيفاندرعا8569073

ناجحعلميهيفاءصبا شاهر عذيهالسويداء8576451

ناجحعلميزاد الخيرصبا مشاري بو حسونالسويداء8586495

يريف دمشق85927454
 
ناجحعلميفيحاءصبا هشام العيىس المرزوف

ناجحعلميملكهصفا أحمد دحدوحريف دمشق86035510

ناجحعلميايمانصفا عبد المعطي الموصليريف دمشق86132808

يدمشق86240035 ناجحعلميحنيفهصفا ماهر كعكه جر

ناجحعلميفتحيهصفا محمد موسالقنيطرة86311180

يالسويداء8646170
هصفاء رتيب البنر ناجحعلميزهير

ناجحعلميوفاءصفاء عبد الكريم شاكرريف دمشق86533624

ناجحعلميربيعهصقر زياد غانمالسويداء8664007

ناجحعلميبثينهصهيب عبد الرزاق مصلحريف دمشق86716789

ناجحعلميالهامصيفيه خالد الرفاعيالسويداء8686789

ر بطحهدرعا86910322 ناجحعلميمروىضج محمد امير

يدمشق87026134
ر

ناجحعلميريمضياء برهان ياع

ناجحعلميانوارضياء محمد حسان نفيسهدمشق87122133

ناجحعلميصباطارق ابراهيم دقماقدمشق87220073

ناجحعلميأمينهطارق أحمد القادريدمشق87330640

ناجحعلميسناءطارق سمير المعازريف دمشق87421268

38 من 19صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميرانيهطارق عماد سابقالسويداء8753960

ىطارق فائق شقيرريف دمشق87616005 ناجحعلميبشر

ناجحعلميتمارصرطارق فراس الناشفدمشق87722655

ناجحعلميسمراءطارق مجدي الصيادي الرفاعيدمشق87822656

ناجحعلميجولياطارق وليد نضالسويداء8794514

ناجحعلميانعامطاهر ضياء الدين مرشدالسويداء8803884

ناجحعلميرهفطالل نضال ابو عاضيالسويداء8813712

ناجحعلميمىهطموح علي الدهبريف دمشق88215826

ناجحعلميلمياءطيف مروان فرجالسويداء8835981

ناجحعلميرندهطيف وجيه مداحالسويداء8846072

ناجحعلميسمرعاتكه سمير النهردمشق88546100

يريف دمشق88627102 ناجحعلمينورعاليه محمد وائل الحجير

ناجحعلميهاناعامر أيهم عبيدريف دمشق88715881

يعائشه عمر خليفهريف دمشق88825839
ناجحعلميتهاثر

يريف دمشق88922310
ناجحعلميمنالعائشه محمد عبد الغنر

ناجحعلميعدلهعائشه يوسف صفيهدمشق89048229

ناجحعلميخالدةعبادة سعد هللا روميةريف دمشق89119258

ناجحعلميرشاعباده محمد ماهر كريم الدينريف دمشق89217367

ناجحعلمينجلهعبد الجليل عبد الوهاب الزاملدرعا8938245

ناجحعلميزينبعبد الرحمن أحمد خسارهريف دمشق89417829

ناجحعلمينوالعبد الرحمن خالد ابراهيمالقنيطرة8958953

ناجحعلميسحرعبد الرحمن صالح الزنيقةدرعا8966573

ناجحعلميعائشهعبد الرحمن عصام الموسدمشق89730841

ناجحعلميكوكبعبد الرحمن فارس الحريريدرعا8987109

يدمشق89930048 ناجحعلميباسمهعبد الرحمن محمد عيد المرجر

ناجحعلميسماهرعبد الرحمن محمد قدورريف دمشق90018394

ناجحعلمينوالعبد الرحمن مهند عبددمشق90127941

ناجحعلمينجاحعبد الرحمن نض الدين فياضدمشق90223729

يالسويداء9035321 ي الكفير
ناجحعلميميعبد الرحمن هاثر

يدمشق90420776
ناجحعلميسمرعبد السالم حسان العىسر

ناجحعلميريماعبد السالم يحنر عوضالسعودية9051611722

ناجحعلميمهاعبد الشكور بسام القاريدمشق90626153

ناجحعلميأملعبد العزيز محمد نارص عبد الرحيمدمشق90722692

ر عبد ربهدمشق90827630 ناجحعلمينغمعبد العزيز معي 

ناجحعلميصفاءعبد هللا بسام المزرزعالسعودية9091611695

ناجحعلميميساءعبد هللا رفعت هنديهدمشق91022309

ناجحعلميبثينهعبد هللا محمد خضيردمشق91131687

ناجحعلمينجوىعبد هللا معمر ذيبدرعا9128252

ناجحعلميسهاعبد هللا نصار الحريدينريف دمشق91316374

يالسويداء9144250
ر

ناجحعلميايمانعبد هللا نواف ياع

ناجحعلميندىعبد هللا هيثم الحمويريف دمشق91519347

ودمشق91625624 ناجحعلميهدىعبد الهادي حسان مير

ناجحعلميسليمعبد الهادي خلدون األحمردمشق91725625

هعبدالرحمن عبدالكريم المحموددمشق91827926 ناجحعلميسمير

ناجحعلميمنرعبدهللا هشام موسدمشق91931692

ناجحعلميأملعبيده أدهم ابومغضبالسويداء9203794

38 من 20صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يدمشق92141096
ر
ناجحعلميوفاءعبير احمد الحاف

ناجحعلميهنادهعبير احمد ماهر قواصدمشق92240309

ناجحعلميعلياعبير علي األميرريف دمشق92333126

ناجحعلميزبيدهعثمان حسن اسمردمشق92420536

ناجحعلمينسيبهعثمان عبد السالم العليويريف دمشق92515530

ناجحعلميليناعدنان زهير سواحدمشق92626166

ناجحعلميهالهعدنان محمد عابديندمشق92720272

ناجحعلميسوزانعدنان محمد عمار الحوريف دمشق92818286

ناجحعلميخنساءعدنان محمد غنامدمشق92926563

ناجحعلميعائدهعدي احسان مزهرالسويداء9303713

ناجحعلميعلياعدي غسان زيتوندمشق93131704

يعدي محمد مازن بالنريف دمشق93218250
ناجحعلمياماثر

ناجحعلميجميلةعدي محمود الجغمريف دمشق93317835

ناجحعلميتغريدعدي مرسل مرشدالسويداء9343620

يهعرين محمد عاشورريف دمشق93532151 ناجحعلميصير

ناجحعلميلبنرعز الدين يحنر عنتوردمشق93623284

ناجحعلميمريمعصماء محمد الهنديريف دمشق93733630

يريف دمشق93827463
ناجحعلميفاطمهعفراء عبد القادر الغاليينر

يريف دمشق93915060 ناجحعلميايمانعكرمة ابراهيم شلنر

يدرعا9406541
ناجحعلميأم كلثومعكرمة محمد خير البلجر

ناجحعلميفاتنعال جهاد سكرريف دمشق94127464

يدمشق94248230
ناجحعلميهيفاءعال خالد المناصفر

ناجحعلميهاديهعال رياض الناطورريف دمشق94339562

ناجحعلميندوهعال سامر شحادهريف دمشق94439610

ناجحعلميندىعال عبد هللا طبيخدمشق94543815

يدمشق94640647
ناجحعلميرانياعال محمد باسل القاضر

ناجحعلميمديحهعال محمد جحجاحدمشق94741756

ناجحعلميخديجهعال محمد عطيهالقنيطرة94810800

ناجحعلمينسيبهعال محمد فايز مدوردمشق94943310

ناجحعلميدانياعال محمد مروان صالجي االصبجيدمشق95040648

ناجحعلميرولهعال نذير عبد العزيزريف دمشق95136088

ناجحعلمينادياعال يجي أبو خيرريف دمشق95233638

ناجحعلميثناءعالء الدين عمران مرعيريف دمشق95321036

ي المرجهريف دمشق95421273
ناجحعلميرانياعالء الدين نور الدين بنر

ناجحعلميسهاعالء باسم جمولالسويداء9553716

ناجحعلميراغدهعالء جورج ابو يونسدمشق95621192

ناجحعلميلمياعالء عماد زريفهالسويداء9573998

ناجحعلميعائشهعالء محمد زين طهريف دمشق95821432

ناجحعلميعفافعالء يارس عبد العزيزريف دمشق95915293

ناجحعلمياسماءعلي ابراهيم البكوردمشق96030870

ناجحعلميوفاءعلي احمد وسوفدمشق96120411

ناجحعلميسحرعلي أمجد حسندمشق96231717

ناجحعلميليدياعلي باسم اللحامدمشق96331718

ناجحعلميسوسنعلي جالل العشاويدير الزور9644148

ناجحعلميوفاءعلي جهاد جوديهالسويداء9654289

ناجحعلميفاطمهعلي رضوان جعفرريف دمشق96616172

38 من 21صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يعلي زين الدين قرقمازالسويداء9674134 ناجحعلميرتينر

ناجحعلميكندهعلي زين اياد صبيحريف دمشق96817330

يدمشق96921534
ناجحعلميليلعلي محمود قدسي الحسينر

ناجحعلميوليدهعلي نديم احمد طهحلب97023039

يالسويداء9714525
هعمار انور النبواثر ناجحعلميمنير

ناجحعلميسهيرعمار رائد محسندمشق97226184

ناجحعلميرانيهعمار محمد يارس ريحاويدمشق97324168

ناجحعلمييمامهعمار يارس ابو احمدالسويداء9745324

ناجحعلميماجدهعمار يارس الشوحهدرعا9756701

ناجحعلميصفاعمر بسام الدخاندرعا9766080

ناجحعلميليدهعمر تيسير الصحناويالسويداء9774086

ناجحعلميعفافعمر خالد ديابالقنيطرة9788643

ناجحعلمينائلهعمر سجيع بوغازيالسويداء9794323

ناجحعلميأملعمر عماد رضوانالسويداء9803897

ناجحعلميرقيهعمر محمود ابو زعالندرعا9816405

ناجحعلميسلوىعمر مصطفر البقاعيدمشق98227174

ناجحعلميعفافعمر ميمون عز الديندمشق98323307

ناجحعلمياملعمر هيثم مجي الديندمشق98425118

ناجحعلميفتونعمران حسان ابو عسليالسويداء9853632

ف الدينريف دمشق98619430 ناجحعلميناريمانعمران فتجي رسر

هعمران قاسم عباسدمشق98727179 ناجحعلميأمير

ناجحعلميمىهعمران نور الدين الخماسيالسويداء9884253

ناجحعلميسوريهعمرو شافع سالمالسويداء9895327

ناجحعلميلماعمرو عماد ابو حمدانالسويداء9903635

ناجحعلميماجدهعمرو معتصم األطرشالسويداء9914529

ناجحعلميودادعمرو نواف غانمالسويداء9923903

ناجحعلميميسونعنان وليد الندافدمشق99330896

يالسويداء9947824
ناجحعلميعبيرعنود عادل هاثر

رالسويداء9954254 ناجحعلميضياءعهد ايمن ابوشاهير

ناجحعلميوفاءعهد بالل العتمهدرعا99610001

ناجحعلميهناءعهد حكمت جزانالسويداء9976870

ناجحعلميسهامعهد محمد الشبالقدرعا9989832

ناجحعلميعبيرعيىس سامر سعيددمشق99922324

ناجحعلمياكرامعيىس يوسف النضهللادرعا10007149

ناجحعلميمنالغاليه ماهر نجيبدمشق100144310

ناجحعلميساهدهغاليه مأمون فيوميريف دمشق100227471

ناجحعلميغزوهغاليه محمد بشار باكيرالالذقية100319211

ناجحعلميسناءغاليه محمد هاشم بكداشدمشق100444039

ييال فايز الكبةدمشق100542091 ناجحعلميآمالغير

ناجحعلميبانهغدير محمد الفالحالسعودية10061611742

هغرام اكرم ابوطافشالسويداء10076074 ناجحعلميامير

ناجحعلميعبيرغريس مناح شعرونريف دمشق100827473

ناجحعلميكوثرغزل جاسم الجوي    جدمشق100946717

ناجحعلميرناغزل سمير ابو عمارالسويداء10105821

ناجحعلمياميهغزل عماد الدين الحجارريف دمشق101125075

ناجحعلميروحيهغزل عمر أندورهدمشق101241506

38 من 22صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يدمشق101343569
ناجحعلميهبه هللاغزل فاتح المهاينر

ناجحعلميمنالغزل نزيه ابو عاضيالسويداء10146797

ناجحعلمينادياغزل يوسف الحطابريف دمشق101526127

ناجحعلميمفيدهغسان اياد المغوشالسويداء10164093

ردمشق101723312 ناجحعلمياحسانغسان حسان الشيخ ياسير

ناجحعلميرحابغسان سعدو كريديريف دمشق101816381

ي القاسمالسويداء10197825
ناجحعلميريمغفران حسنر

يدمشق102043474
ناجحعلميمريمغفران محمد ماهر االنقر الشهير بالبستاثر

ناجحعلميمؤنسهغفران وليد الجندىليدمشق102141337

ر المهاوشالقنيطرة102211186 ناجحعلميعائشهغفران ياسير

ناجحعلميرانياغنا احمد الحمويدمشق102340312

ناجحعلميديماغنوه بشير زريفهالسويداء10246235

ناجحعلميارجوانغنوه رائد ابو عمارالسويداء10256798

ناجحعلميفريالغنوه مزهر مهناالسويداء10266257

ي ابوحمرهالسويداء10276453
ناجحعلميهيامغنوه هاثر

هغنر احمد الصيادريف دمشق102826211 ناجحعلميامير

ناجحعلميمنالغنر اديب الشاميريف دمشق102924378

فدمشق103042134 فتغنر بسام رسر ناجحعلميمير

ناجحعلميرانيهغنر محمود العايقدمشق103140141

ناجحعلميرانياغيث اركان خيرالسويداء10324000

ناجحعلميعبيرغيث جهاد قطيشالسويداء10333806

ناجحعلميثناءغيث زياد ابو صبحالقنيطرة10348426

ناجحعلميعبيرغيث معروف الغضبانالسويداء10353639

ناجحعلميامالغيداء رضا زهر الدينالسويداء10366498

ناجحعلميعفافغيداء مفيد حاتمالسويداء10375828

ناجحعلميهدىفاتن نور الدين حسندمشق103843929

ناجحعلميسناءفادي ايليا نجمهريف دمشق103915378

ناجحعلميمىهفادي سهيل جبيلدمشق104025921

ناجحعلميعبيرفادي عادل علوشريف دمشق104118292

ناجحعلميسعدهفادي مجيد المحيثاويالسويداء10424804

ناجحعلميوفاءفادي نبيل فرحاتالقنيطرة10438500

ناجحعلميعسليهفاطمة محمد خلوفاإلمارات10441611697

ناجحعلميمنالفاطمة محمد رياض قدلواريف دمشق104527484

ناجحعلميسميهفاطمه جاد الكريم حمادهدرعا104611359

يدرعا104710410
ناجحعلميانتصارفاطمه سليمان الخيوث 

ناجحعلميرنافاطمه عبد المنعم زرزرريف دمشق104833142

ناجحعلميريمهفاطمه مأمون الحمددمشق104940664

رالسويداء10506399 ناجحعلميعتابفاطمه محمد حسير

يدمشق105143018 ناجحعلمينجاحفاطمه مروان الحجر

ناجحعلميوفاءفاطمه وفيق دراجدمشق105241343

ناجحعلميسهامفالتينا أجود زين الدينالسويداء10535830

يا نضال عامرالسويداء10546903 ناجحعلميسماحفالير

ي كاورك قلم كارياندمشق105541856
رفاثر ناجحعلميطالير

ناجحعلميوسامفايز عبد الرحمن فوازدمشق105630904

ناجحعلميعائدهفائزه نصوح زبيديدمشق105740662

ناجحعلمياملفداء اياد زريفةالسويداء10584808

38 من 23صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميخلودفداء سلمان سلومالسويداء10597828

يمريف دمشق106019015 ناجحعلميحنانفراس احمد رسر

ناجحعلميبنانفراس سمير تشهدمشق106120801

ناجحعلميميساءفراس ماهر رجبدمشق106225351

ناجحعلميخلودفراس هيثم عليالقنيطرة10638552

ناجحعلميبيداءفرح ايمن عليوي السفاندير الزور10647631

يريف دمشق106524715
ناجحعلميوفاءفرح أحمد الموازينر

ناجحعلميمناهلفرح حسام الطويلالسويداء10666400

ازفرح عامر المحمد الصالحدير الزور10677632 ناجحعلميشير

ناجحعلميسحرفرح عدنان الجاريالسويداء10686080

ناجحعلميحنانفرح عصام ابوسعيدالسويداء10696568

ناجحعلمينجاهفرح فيصل رافعريف دمشق107033659

يدمشق107140228
ناجحعلميرنهفرح محمد الحلواثر

ناجحعلميمرحفرح محمد وسيم الحفاردمشق107240316

ناجحعلميفرح مفيد نكداإلمارات107310180630

ناجحعلميرغداءفرح نزار الدين كشكهدمشق107440673

ناجحعلميفاطمةفردوس محمد كنعوصريف دمشق107524124

ناجحعلميافتكارفندي عزالدين صقردمشق107630911

ناجحعلميرضيهفواز باسل الجيرالسويداء10773912

ناجحعلميريمفواز خلدون صادق مرعيريف دمشق107816819

ناجحعلميهيافوزي سليم حاتمالسويداء10793914

ناجحعلميأملقتيبه أدهم ابومغضبالسويداء10803810

ناجحعلميرثرقتيبه حسام الدين الجزائريدمشق108125354

ناجحعلميرحابقتيبه حسام غانمالقنيطرة10828936

ناجحعلميهندقصي جمال الصيصيالقنيطرة10838428

يدرعا10847217
ناجحعلميهناءقصي عبد الحميد الجهماثر

ناجحعلميهناديقصي قتيبه بطحةريف دمشق108519439

ناجحعلميداللقمر محمد عماد الخياطدمشق108641112

ناجحعلميضياءقيس عبدهللا حربالسويداء10873917

ناجحعلميسامرهقيس منصور العوامالسويداء10884373

ناجحعلميسمرهقيس نضال خويصالسويداء10894702

ناجحعلميمهاكاترين عادل غانمالسويداء10905835

ناجحعلميغادهكاتيا صالح نارصالسويداء10916500

يدمشق109240677 ركارال ادمون العجر ناجحعلميميشلير

ي مارديك ايرياندمشق109341858
ناجحعلميمارالكارثر

ناكارول زياد تياشريف دمشق109425674 ناجحعلميمير

ناجحعلميماريكارول ماهر الياسريف دمشق109533671

ر يوسف منصورريف دمشق109622064 ناجحعلميغادهكارولير

ناجحعلميمريمكارين نايل السحومدمشق109741888

ردمشق109841348 ناجحعلميعدويهكامله فواز حسير

ناجحعلمياملكرستينا جورج السمانريف دمشق109922551

ناجحعلميرنداكرم انور الباروكيالسويداء11003919

ناجحعلميابتهالكرم محمود الفرواندرعا11017430

ناجحعلميمنالكرم نادر الدمقىسيالسويداء11024535

ناجحعلميمنركرمه محمد مؤمن النوريريف دمشق110327741

هكريم صالح الخطيبالسويداء11044536 ناجحعلميسمير

38 من 24صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميياراكريم عماد المعطيريف دمشق110516133

ناجحعلميآمنهكريم مروان بو يحنرالسويداء11064158

ناجحعلميعبيركريمة معاذ الدرويشريف دمشق110722818

ناجحعلمييشىكرينا رائد السالمهدير الزور11086735

ناجحعلميناريمانكمال محمد يارس الحمصيدمشق110927671

ر ابو الحسنالسويداء11104099 ناجحعلميوفاءكمي حسير

يالسويداء11114136 ناجحعلميميسونكنان محمد الحلنر

ناجحعلميرندىكنانه بهجت الفيومي الخطيبدمشق111244702

ناجحعلميمريمكنانه عصام الضابطدمشق111348086

هكنانه مهدي حديفةالسويداء11146176 ناجحعلميمنير

ناجحعلميهناكنانه وليد عدسريف دمشق111527505

يالسويداء11167072
ر
ناجحعلميغيداءكنده فادي الشوف

ناجحعلميفاتنهكوثر زهير خليفهدمشق111741350

يدمشق111840229
ناجحعلميسناءكوثر محمد جمال سلطاثر

ناجحعلميهبهالرا حامد القارياإلمارات11191611649

ناجحعلميناهيالرا حسن محمدريف دمشق112024008

يريف دمشق112133680
ر

ناجحعلميهناءالنا ايمن ياع

يالسويداء11226085
ناجحعلميرشاالنا إياد البنر

ناجحعلميايمانالنا بشار طلسدمشق112344321

ناجحعلميايمانالنا حكمات عامرالسويداء11246716

ناجحعلمينشينالنا خلدون الحريريدمشق112540148

ناجحعلميرناالنا غياث معتوقدمشق112643476

ناجحعلميمنالالنا محمد بسام هبادمشق112740685

ناجحعلميرانيهالنا محمد بالل الطباعريف دمشق112827744

ناجحعلميرناالنا محمد سمير مرادالسعودية11291611624

يدمشق113044781 ناجحعلميرفيفالنا معن عراثر

ناجحعلميحوريهالنا وحود الخطيبالقنيطرة113112518

ناجحعلميعبيرلبابه ايمن الباروكيالسويداء11327144

ناجحعلميهنالبابه عماد الدين القداحدمشق113341354

ناجحعلميريمالبنر حكمت محمودالسويداء11345988

ناجحعلميهيلدالبنر محمد ابو جويدريف دمشق113536797

ناجحعلميزينبلجان احمد عبدودمشق113641118

ر احمد حاج حمدوريف دمشق113723310 ناجحعلميمنارلجير

ردمشق113840690 ر اسماعيل شاهير ناجحعلميهيفاءلجير

ر ثائر احمدريف دمشق113936662 ناجحعلميباسمهلجير

ر صالح الحسنالسويداء11406456 ناجحعلميناديهلجير

يدمشق114143337
 
ر طارق دسوف ناجحعلميصفاءلجير

ر عبد الكريم القوتليالسعودية11421611731 ناجحعلميصبالجير

ر عبدالستار حمزةريف دمشق114339531 ناجحعلميفايزةلجير

ر عماد الحجارالسويداء11446805 ناجحعلميلميسلجير

ر فراس سمارةدمشق114540847 ناجحعلميمناللجير

ر فؤاد سحتوتدمشق114647238 هلجير ناجحعلميسمير

ر محمد خير صالح السليمانريف دمشق114732857 ناجحعلميعبيرلجير

يدمشق114844424
ر محمد طارق الحسينر ناجحعلميهانيهلجير

ر محمد هيثم هنيهريف دمشق114927522 ناجحعلميرشالجير

ناجحعلميسماحلما بشار كنجدمشق115044326

38 من 25صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميخلودلما منصور نعمانالسويداء11516877

ناجحعلميريمهلم أنور ابوسعدالسويداء11526878

ناجحعلميمؤمنهلم باسل عبدهللادمشق115341119

ناجحعلمينواللم خالد جوهرريف دمشق115424390

ناجحعلميسهاملم سليم النورريف دمشق115527086

ناجحعلميفاتنلم محمد رضوان عرقسوسيدمشق115644143

ناجحعلميحليمةلم هشام حمودهريف دمشق115732862

ناجحعلمينجالءلمياء عمار معتوقريف دمشق115822081

ناجحعلميالماسهلميس اديب ابوعسافالسويداء11596879

ناجحعلميريمالميس محمود الشاطردمشق116047241

ر احمد الفرخريف دمشق116124223 ناجحعلميناريمانلورسير

هالسويداء11626686 ناجحعلميريمالوريس حكمت غير

ناجحعلميرواللوليه ايمن المراديريف دمشق116327529

ناجحعلميمناللونا عمر الحكيمالسويداء11645638

ناجحعلميرغدلونا محمد سامر حربهريف دمشق116527530

يريف دمشق116627531
ناجحعلميروىللونا مصطفر القضماثر

ناجحعلميمهالونا مصطفر اللحامريف دمشق116727532

يفدرعا11687973 ناجحعلميشفاءلؤي عيىس الشر

ناجحعلميريسامليال بدر ديبدمشق116943659

ناجحعلميايمانليال عبدهللا نعيمالسويداء11706093

ناجحعلميلينهليال منيب الخطيبالسويداء11716095

ناجحعلميسوزانلياىلي محمد رشيد زرزدمشق117243660

لياىلي وسيم الصفديالسويداء11736687
ناجحعلميمنر

يدمشق117443828
ناجحعلميقمرليان محمود الصائعر

يدمشق117523748
ناجحعلمياعتمادليث راتب القطيفاثر

ناجحعلميسالمليث رضا معادريف دمشق117618992

ناجحعلمينعيمهليث محسن احمددمشق117723323

ناجحعلميعبيرليث هيثم ابو عسليالسويداء11783923

ناجحعلميروعهليث واثق عزامالسويداء11794564

ناجحعلميسهامليالس طاهر رمضاندمشق118044706

ناجحعلميصفاءليالس فيصل االحمددير الزور11816153

ناجحعلميسمرليل بسام بو مرهالسويداء11825856

ناجحعلميعندليبليل جمال غزالندرعا118311366

ناجحعلميفايزهليل خالد الباشريف دمشق118424393

ناجحعلميحنانليل فادي حريبريف دمشق118527540

ناجحعلمينجودليل ماجد حسنريف دمشق118626296

ناجحعلمينجاهليل هيثم نعيمالسويداء11875858

ناجحعلميسميحهليليان علي احمدحماة118827293

ناجحعلميمنالليليان عيىس عبد هللادمشق118946972

ناجحعلميهيفاءليليان غسان عبدوريف دمشق119023445

ناجحعلميهندليمار كمال ابوالعزالسويداء11917148

ر احمد عيطهدمشق119243031 ناجحعلميهيفاءلير

ر اسامه القبيطريدمشق119346974 ناجحعلميمنرلير

ر أسامة االسعدالسعودية11941611639 ناجحعلميقمرلير

يدمشق119546129 ي المرجر
ر باسل القصاربنر ناجحعلميلبنرلير

ر باسل مفرجالسويداء11966743 ناجحعلمينهاللير

38 من 26صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

اءدمشق119740709 ر بشير الخضر ناجحعلميهناديلير

ر ثائر محمدريف دمشق119827545 ناجحعلميريملير

يدمشق119944330
ر رضوان محاسنر ناجحعلمينورلير

ر رياض جنده ىليدمشق120044331 ناجحعلمينشينلير

ر رياض عمشهدمشق120143342 ناجحعلميهدىلير

ر سامر مدورالسعودية12021611626 ىلير ناجحعلميبشر

ر صالح الحمددمشق120340711 ناجحعلميعائدهلير

ردمشق120441770 ر طاهر زعير ناجحعلميهندلير

ر علي دوبادمشق120543582 فتلير ناجحعلميمير

يدمشق120644783
ر محمد البوسر ناجحعلميهبهلير

ر محمد بالل النحاسريف دمشق120727556 ناجحعلميشذىلير

قداردمشق120846277 ر محمد فواز بير ناجحعلميميسونلير

ر محمد مازن ابو الذهبريف دمشق120927560 ناجحعلميمناللير

ر محمد هشام عكاشدمشق121043831 ناجحعلميلينالير

قدارريف دمشق121127558 ر محمدراتب بير ناجحعلميمناللير

يدمشق121244332
ر محمدغياث حبوباث  ناجحعلميخلودلير

ر محمدفراس الطباعدمشق121340849 ناجحعلميسهيرلير

رريف دمشق121422334 ر مدحت دلعير ةلير ناجحعلميامير

ر عجينهدمشق121542044 ر ياسير ناجحعلميسوسنلير

ناجحعلميايمانليندا رأفت ابازيددرعا12169080

ناجحعلميوفاءليونور مانع ميالهدمشق121742099

ناجحعلميمنالماجد بسام عقاددمشق121823749

امارثا عصام مبارديدمشق121941893 ر ناجحعلميميلير

انريف دمشق122022553 ناجحعلميكليرماري جمال جير

ناجحعلميهاديهماري هائل الخوريريف دمشق122136516

رريف دمشق122233700 ناجحعلميندىماريا انور العسافير

ناجحعلميهالهماريا رياض العواددمشق122342421

ناجحعلمينوالماريا سامر صيدناويدمشق122442101

ناجحعلميمنرماريا ماجد الفوالريف دمشق122536105

ناجحعلميرويداماريانا ايمن نضريف دمشق122633704

فتمارية محمد فراس الصباغدمشق122747247 ناجحعلميمير

ناجحعلميهناءمارينا نورس حاج زاوربكالقنيطرة122810820

ناجحعلميكفاماريه احمد المطردير الزور12297142

ناجحعلميهالهماريه سامر الحفاردمشق123040731

ناجحعلميسهيرماريه وسيم الباشادمشق123148966

ناجحعلميخانممازن فرزات عبد العالدمشق123220805

ناجحعلميغيداءمازن محمد علي الحالقالسويداء12335331

يدمشق123444427 ناجحعلميعهدماسا احمد خضر

يريف دمشق123527572
ناجحعلميميادهماسه عبد السالم تركماثر

ناجحعلميهالماسه محمد زهير ابو الشاماتريف دمشق123627574

ناجحعلميريمامالك أدهم الشحفالسويداء12373550

ناجحعلميامينةمالك محمود طافشدمشق123820806

ناجحعلمينعماتماهر سهيل نصارالسويداء12394040

يحمص124014752 ناجحعلميخلودماهر عبد هللا يازجر

ناجحعلميخلودماهر نزار الجاويشدمشق124125926

ناجحعلمينجوىماهر وفيق العشاويالسويداء12423924

38 من 27صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميميادةمايا احمد سهليريف دمشق124322772

ناجحعلمياحالممايا بسام قاسمريف دمشق124432881

ناجحعلميفاتنمايا سعيد المير عليدمشق124540741

ناجحعلميميسمايا شادي الغزيريف دمشق124627579

ناجحعلميكوكبمايا شوكت العليريف دمشق124725182

ناجحعلميناديةمايا عبد القادر غندورةالقنيطرة124810705

ناجحعلميداللمايا عدنان ابو ناميرالقنيطرة124910940

ناجحعلميمريممايا غسان العلوشدمشق125044568

ناجحعلمينشينمايا فيصل ديبهريف دمشق125139769

ةمايا قاسم الحاجالقنيطرة125210611 ناجحعلميأمير

ناجحعلمينيشينمايا قصي عباسدمشق125344002

همايا متعب الضاهرريف دمشق125424397 ناجحعلميسمير

ناجحعلميمنالمايا محمد سامر الطرحريف دمشق125527584

ناجحعلميلينامايا محمد سمير الخطيبدمشق125644787

ناجحعلميسمرمايا محمد عماد ابوحمرهالسويداء12576460

ناجحعلميجمانهمايا محمد وليد عزيز اوغليدمشق125840333

ناجحعلميايمانمايا محمدهيثم الحاج عليريف دمشق125932192

ناجحعلميرابعهمايا مصباح المضيريف دمشق126027587

ناجحعلميلممايا نبيل بريكالسويداء12616279

ناجحعلميغراممايا هايل سليماندمشق126244570

ناجحعلميمهامجد احمد نامي الحميدحمص126314413

ناجحعلميرغداءمجد اديب جبورالالذقية126413542

ناجحعلميسهاممجد أنور الشحاداتدرعا12656366

ناجحعلميسماهرمجد أنور عقلالسويداء12663658

ناجحعلميعبيرمجد حسام ريسدمشق126726631

ناجحعلميهناديمجد حسام نعيمالسويداء12683820

ناجحعلميرنامجد سماح ابوسعيدالسويداء12693821

ناجحعلميايمانمجد شادي حراتهدمشق127027243

ناجحعلميفائزهمجد ظافر مزاويدمشق127143354

ناجحعلميختاممجد عبد الكريم مرعيدمشق127231252

ناجحعلميهندمجد فرحان العليالسويداء12734440

ناجحعلميسوسنمجد محمود السالمهدير الزور12744209

ناجحعلمياوميهمجد مزيد االشقرالسويداء12753729

ر احمد العتمهدرعا127611368 ناجحعلميمنارمجدولير

ر فاروق طوشريف دمشق127722665 ناجحعلميسعادمجدولير

ناجحعلميمنالمحبه سامر الحلبيهريف دمشق127833871

ناجحعلميفاتنمحمد احمد الخطيبدمشق127920815

ناجحعلميانتصارمحمد اسماعيل الجاسمدمشق128025705

ناجحعلميمحمد اسماعيل العيداإلمارات128110180627

ناجحعلميردينهمحمد اصف صقرريف دمشق128217705

همحمد انور محمد عصام بقدونسدمشق128322960 ناجحعلميامير

ناجحعلميريممحمد إياد حسام الحبشدمشق128422961

ناجحعلميآغاتمحمد أحمد دحبورريف دمشق128517913

ناجحعلميوفاءمحمد أحمد عيدهدمشق128620109

ناجحعلميرزانمحمد أيهم ماهر الريحاويدمشق128725395

ناجحعلميغادةمحمد بديع حميديدمشق128827261

38 من 28صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميخلودمحمد بسام سكردمشق128921551

ناجحعلميعبيرمحمد بسام محمد نائل خربوطليدمشق129025397

ناجحعلميحنانمحمد بشير بركاتدمشق129122889

ر درويشدمشق129222348 ناجحعلميهدىمحمد تيسير معي 

ناجحعلميعبيرمحمد ثابت الحريريدرعا12936717

ناجحعلميريمهمحمد جهاد محمد سليم العبددمشق129427340

ناجحعلميسناءمحمد جودت خالد عاشورريف دمشق129518255

ناجحعلميفايزهمحمد حامد الخطيبدمشق129627689

ناجحعلميحنانمحمد حذيفه محمد الهبولدمشق129725763

يدمشق129821563 ناجحعلمينور الهدىمحمد حسام محمد بالل الحلنر

ناجحعلميايمانمحمد حسان قرودمشق129920820

ناجحعلميهندمحمد حسن احمد عليريف دمشق130016835

رمحمد حسن الكرديدمشق130123756 ناجحعلمينيفير

ناجحعلميبتولمحمد حسن محمد علي الصيداويدمشق130227342

ناجحعلميزكيةمحمد خالد العبددمشق130321355

ناجحعلميجليلهمحمد خالد المقداددرعا13047586

ناجحعلميسناءمحمد خير مأمون شيخهدمشق130523773

يدمشق130625405
ناجحعلميرحابمحمد خير محمد حوراثر

ناجحعلميامنهمحمد رامز عمر شعباندمشق130721090

ناجحعلميمهامحمد رامز محمد خير خداويرديدمشق130822992

ناجحعلميفاتنهمحمد رامي أيمن الريسدمشق130923378

ناجحعلميسوسنمحمد ركان النادردرعا13106135

ناجحعلميرانيهمحمد ركان عليدمشق131131836

ناجحعلميعبيرمحمد رياض جميل الشغريدمشق131223623

ناجحعلميسهادمحمد رياض مرعيدمشق131322897

ناجحعلميصباحمحمد سالم جفال النعيميالقنيطرة13148909

ناجحعلمينورامحمد سعيد كامل فرهدمشق131526721

ناجحعلميمنالمحمد سعيد محمد علي الصوصدمشق131621574

ناجحعلميايمانمحمد سلطان هللا حسان عبد الحليمدمشق131731344

ناجحعلميزبيدهمحمد سمير العجميريف دمشق131815681

ناجحعلميأملمحمد صفوت مظفر المدرسدمشق131921368

ناجحعلميوفاءمحمد طارق الزيندمشق132027280

يدمشق132123634
وث  ناجحعلميلممحمد عادل محمد نبوغ بير

ناجحعلميايمانمحمد عامر غياث الحكيمدمشق132223389

ناجحعلميجمانهمحمد عبد الرحيم حجهدمشق132327696

ناجحعلميأمينهمحمد عبد القادر القادريريف دمشق132418192

ناجحعلميروعهمحمد عبد القادر هوالدمشق132524582

همحمد عبدالوهاب المنيردمشق132624583 ناجحعلميامير

يدمشق132731352
ناجحعلميرشهمحمد عدنان مروان الحوراثر

يريف دمشق132815208
ناجحعلمياعتدالمحمد علي الصالحاثر

ردمشق132922204 ناجحعلميغنيهمحمد علي حسير

ي الشهير بشيخ الشوجيهدمشق133022916
ناجحعلميميمحمد عماد الدين التنوجر

ناجحعلميهندمحمد عماد باللدمشق133127298

ناجحعلميمريممحمد عمار اديب ابو شعردمشق133223397

ناجحعلميثناءمحمد عمر الخندمشق133332206

ناجحعلمينشينمحمد عمر رجب حسندمشق133423781

38 من 29صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميخديجهمحمد عمر محجوبريف دمشق133515302

ناجحعلميندىمحمد عمر محمد باسل بزرتودمشق133622237

ناجحعلميفطيممحمد عيىس االحمددمشق133727302

ناجحعلميانتصارمحمد عيىس بكردمشق133831861

ناجحعلميكواكبمحمد غسان السلخديدرعا13398287

ناجحعلميرزانمحمد غيث حسام رمضانريف دمشق134017728

ناجحعلميناهدمحمد غيث طارق الصديقدمشق134120359

ناجحعلميرنامحمد غيث مراد العواددمشق134225212

ناجحعلميحسانهمحمد فارس عدنان بصالدمشق134325949

 فيوميدمشق134423031
ر ناجحعلمينورمحمد فارس محمد معي 

ناجحعلميمنرمحمد فايز الدباكالقنيطرة13458911

ناجحعلميسعدامحمد فيصل ابو نبوتالسعودية13461611588

ناجحعلميصباحمحمد ماجد بسام الجباندمشق134727753

ناجحعلميرنامحمد مازن سامر السماندمشق134827397

ناجحعلميرندهمحمد محمد أديب الزيرريف دمشق134916854

يدمشق135021719 ناجحعلميفريالمحمد محمد عيد ناجر

ناجحعلميسوسنمحمد محمدعدنان الطرحدمشق135125388

ناجحعلميهيفاءمحمد محمود الضبيبريف دمشق135216855

ناجحعلميخديجهمحمد محمود بكرالقنيطرة13538961

ناجحعلميسميهمحمد محمود صالحدمشق135420829

ر موسدمشق135530296 ناجحعلميمنالمحمد مصعب ياسير

ينمحمد معاويه الربداويدرعا13568291 ناجحعلميشير

ناجحعلميروضةمحمد ممدوح عمار شعيبدمشق135720364

ناجحعلميهبامحمد منير غسان صهيوندمشق135820365

ناجحعلميبسمهمحمد موفق قاسمريف دمشق135916981

ناجحعلميسميهمحمد نور احمد المضيدمشق136031937

ناجحعلميزينهمحمد نور مسلم ناعمدمشق136123060

ناجحعلميسعادمحمد نور يوسف شاكرريف دمشق136217401

ناجحعلميهدىمحمد هاشم محمد بشير شحادة آغا الرفاعيدمشق136323787

ناجحعلميزنوبيامحمد همام خليل الحريريدمشق136423066

ناجحعلميحنانمحمد هيثم جمال كحالةالسويداء13655333

ردمشق136623421 ناجحعلميمنالمحمد هيثم محمد الفضل حسنير

ناجحعلميوفاءمحمد وائل رستمدمشق136722941

يمحمد وائل محمد هيثم الصباغدمشق136823789
ناجحعلميتهاثر

ناجحعلميرثرمحمد وسام محمد فادي الخطيبريف دمشق136917402

ناجحعلميسائرهمحمد وضاح صالحدمشق137022942

ناجحعلميإيمانمحمد يارس محمد زياد سحلولدمشق137126765

ناجحعلمياخالصمحمد يارس محمد كمال جيردمشق137225230

ناجحعلميلبنرمحمد يامن محمد نادر موالديدمشق137321593

ناجحعلميسوسنمحمد يزن عصام عرقاويدمشق137427770

يدمشق137523085
ناجحعلميثمرمحمد يمان غسان اللبنر

ناجحعلمينداءمحمد يمان محمد سمير اشمردمشق137626768

ي محمدمنذر ناعورهدمشق137725392 ناجحعلميغاليهمحمدآثر

ناجحعلميايمانمحمود احمد ابو زرددرعا13786043

ناجحعلميفايزهمحمود احمد القسيمالسويداء13794819

ناجحعلميسائدةمحمود ازهر عيددمشق138021377

38 من 30صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميمفيدهمحمود خالد العبود اغادمشق138126771

ناجحعلمينجوىمحمود رسالن رجاريف دمشق138218151

ناجحعلميسمرمحمود سامي بهاء الدين دبوردمشق138327436

يفهدرعا13847066 ناجحعلميفريالمحمود سليم ارسر

ناجحعلميروضهمحمود صبجي عوامهدمشق138527426

ناجحعلميسماهرمحمود عمر ديبدمشق138625806

ناجحعلميرحابمجي الدين غياث السيد عليريف دمشق138715629

ناجحعلميندامدى جودت الضويجيدير الزور13887143

ي ابو عبد هللاحماة138926779
 
ناجحعلميمنرمدى شوف

ناجحعلميخزامهمدين جميل الندافالسويداء13904780

ناجحعلميرهاممرام تامر النفوريريف دمشق139126515

ناجحعلمينشينمرام حمزه الجراحدمشق139244788

ناجحعلميزبيدهمرام سمير الفراريف دمشق139332894

ردمشق139447252 ناجحعلمياحالممرام غالب ابو اللير

ناجحعلميعلياءمرام لؤي الجزاردمشق139541136

يالسويداء13967074
ناجحعلميريممرح اكرم البكفاثر

ناجحعلميرويدهمرح تيسير السعدالسويداء13975865

ناجحعلميزبيدهمرح محمد بديع اورفه ىليدمشق139842803

وزمرح مرهف السليماندرعا13999843 ناجحعلمينير

ناجحعلميرنامرهف مالك ماجد الحلليدمشق140020684

ردمشق140144430 ناجحعلميفاطمهمروه بشير شاهير

ناجحعلميريمامروه سليمان عبد الهاديدمشق140240166

ناجحعلمياسيمهمروه علي عكاشدمشق140340041

ناجحعلميوفاءمروه عمر صالح المفتاحدمشق140447257

يريف دمشق14051352
ناجحتجارة آمنهمروه محمد الكيالثر

ناجحعلميهياممروه محمد حجازيدمشق140642427

يدمشق140743953
ناجحعلميمنالمروه محمد خير الملف 

ر فشتوكدمشق140844343 ناجحعلميميامنمروه ياسير

ناجحعلميحنانمريان عماد جروسريف دمشق140923667

ناجحعلميرشامريانا حنا شليويطالسويداء14105872

ناجحعلميسهاممريانا غسان كرباجالسويداء14116351

يدمشق141243837
ناجحعلميمهامريم ابراهيم الشماثر

ناجحعلميفاديهمريم جهاد جاموسالسعودية14131611566

يريف دمشق141422670
ر الكيالثر همريم حسير ناجحعلميسمير

ناجحعلميمروهمريم خضر بالندمشق141543838

ناجحعلميايمانمريم سامر الحوشريف دمشق141632342

ناجحعلميمنيفهمريم محمد عليريف دمشق141725184

ناجحعلمينوالمريم مهند عبدريف دمشق141833171

ناجحعلميميمريم نوار الخياطدمشق141946995

ردمشق142021662 ناجحعلميهدىمصطفر توفيق حسنير

ناجحعلميصبحهمصطفر خليل العيداندير الزور142110583

ناجحعلميشكريهمصطفر محمد اديب المقداددرعا14227590

ناجحعلمينشينمصطفر محمد سليم بديردمشق142330309

ناجحعلمينبيهامضر بركات عيىسدمشق142425240

ناجحعلميعبيرمضر شاهر الخطيب ابو فخرالسويداء14254012

ناجحعلميبهيهمعاذ احمد الحاج محمددمشق142632262

38 من 31صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

يدمشق142723107 ناجحعلميايمانمعاذ احمد ايمن الحلنر

ناجحعلميمنرمعاذ محمد أبو حسندمشق142825827

ناجحعلميمريممعاذ محمدبندر نعمهدمشق142925242

يدمشق143027443
ناجحعلميميادهمعاذ محمود الريحاثر

ناجحعلميعنودمعتصم عبد هللا عيىسريف دمشق143116992

يريف دمشق143232411 ناجحعلميعبيرمقبوله جورج كسير

ناجحعلميربيعهمقيم فيصل الدعاسدرعا14337068

ناجحعلميمنرمالذ ماجد عباسدمشق143443839

ناجحعلميباسمةمالذ محمود حوا العيسريف دمشق143524410

ناجحعلميريمامالك عبدالنارص اسماعيل العجرش الشمريدير الزور14366166

ناجحعلميرواقمالك عزيز زهرهالقنيطرة143711193

ناجحعلميكنانمالك محمد سامي هيلمدمشق143846282

ناجحعلميجوهينهمالك مروان بوصبحالسويداء14396184

يريف دمشق144032347 ناجحعلميسحرملكه ماهر عراثر

ناجحعلمياملمنار ابراهيم السيدريف دمشق144126152

ناجحعلميماجدةمنار برهان نضالسويداء14425334

رمنار رضا علوشدرعا144310188 ناجحعلميمرسلير

ناجحعلميسائرةمنار رياض حديفةاإلمارات14441611660

ناجحعلميصبحيهمنار عبد الحميد طعمهدمشق144524551

ناجحعلميوزيرهمنار غازي المحاميدريف دمشق144623937

ناجحعلميهدىمنار نزار قسامريف دمشق144716078

ناجحعلميزاهرهمنار وهيب مرشدالسويداء14485878

فريف دمشق144918994 ناجحعلميهدىمناف مهند رسر

ناجحعلميفهميهمنال احمد الفاعوردرعا14509250

ناجحعلميمريممنال محمدنارص الزيندمشق145146140

غوثدمشق145232263 ناجحعلميحنانمنذر محمد راتب الير

ناجحعلميصفاءمها عدنان درويشريف دمشق145323080

ناجحعلميلينامها عالء الدين المضيدمشق145442317

ناجحعلميخالديهمها محمد خليفه غبورريف دمشق145522680

ناجحعلميمنرمهار مجد باكيرريف دمشق145627801

ناجحعلميسميحهمهند احمد شحروردمشق145730580

ناجحعلميايناسمهند ماهر الصباغدمشق145823127

هموس خليل جوريهدمشق145931995 ناجحعلميأمير

ناجحعلمينوالموس ذياب الموسدمشق146031399

ناجحعلميبلسممؤنس محمد الشاميدمشق146125686

ناجحعلميريممؤيد علي معتوقالقنيطرة146210173

ناجحعلميفطمهمؤيد عماد الدين الزيبقدمشق146332190

مي موفق محمددمشق146448983
ناجحعلميمنر

ناجحعلميوفاءميار باسل ابراهيمريف دمشق146517747

ناجحعلميبدريةميار خالد قزعوردمشق146641146

ناجحعلميزكيهميار محمد امير ناعسةريف دمشق146732918

يفهدمشق146847269 يمياس أمير رسر
ناجحعلميأماثر

ناجحعلميعنايتمياس محمد ديب العسليدمشق146927789

ناجحعلميوئاممياس محمد علي القاريريف دمشق147027028

ناجحعلمينزي  ههميخائيل نبيل ايليادمشق147121166

ا يوسف قندلفتريف دمشق147224646 ناجحعلميريمامير

38 من 32صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

اي جوزيف النوحالكويت14731611600 ناجحعلميجانيتمير

اي سمير لبسريف دمشق147439771 ناجحعلمينجودمير

نا ادهم ابو ترابهالسويداء14756107 ناجحعلميريمامير

نا باتريسيا فصيح الشحفالسويداء14765884 ناجحعلميعالمير

نا رسالن عري    جالسويداء14776660 ناجحعلميسىهمير

نا مازن مرادالسويداء14786689 ناجحعلميميسونمير

ي بشار الهزيمريف دمشق147923323 ناجحعلميميمير

ي فراس ابو خيرالسويداء14806108 ناجحعلميايمانمير

ي كره بيت ايرياندمشق148141865 ناجحعلمياردموهيمير

يام الياس صائغدمشق148240762 ناجحعلميعبيرمير

ي قاموعريف دمشق148333745 يام جرجر ناجحعلميحنانمير

يل نضال خليلريف دمشق148427615 ناجحعلميرنامير

يم بشار عيدريف دمشق148527616 ناجحعلميميمير

يه رسكيس المعلوىليريف دمشق148632413 ناجحعلميرويدهمير

ناجحعلميرنداميس تاج الدين الخطيبدمشق148743371

ناجحعلميعزيزهميس حسن الخضورحمص148822188

ناجحعلميميشميس فايز مهديالكويت14891611754

ناجحعلمياعتدالميساء سعود المحمددرعا14909591

ناجحعلميحنانميساء فراس العليدمشق149141639

ناجحعلمييشىميساء قاسم شحادةالقنيطرة149210707

ناجحعلمينورميساء محمد طارق مدورريف دمشق149327618

ناجحعلميلميسميسان محمد وسيم الساداتريف دمشق149427619

ناجحعلميخديجهميسم ابراهيم شعباندمشق149543842

يدمشق149640011
 
ناجحعلميامنهميسم اسعد مشاف

رالسويداء14976464 ناجحعلميرويدهميسم هيسم الحسير

ئيل داودريف دمشق149816138 رميشائيل القسيس كير ناجحعلميميشلير

ناجحعلميميميال محمد فاتح صغيرريف دمشق149927622

ناجحعلميانتباهميالد نصوح جبورالسويداء15004226

ناجحعلمياملميمون وسيم الهاديالسويداء15013826

يدمشق150243481 ناجحعلميعبلهناديا عماد الدين الزعنر

يريف دمشق150327624
ناجحعلميعبيرناديا محمد غزوان المهاينر

ناجحعلمينينانارت هيثم أيوبريف دمشق150416259

ر ابو رسحانالسويداء15056110 ناجحعلميفاديانانىسي حسير

ناجحعلميرانيهنانىسي عفيف كمالالسويداء15065999

ناجحعلميانوشنانىسي غازاروس كلكياندمشق150741922

ناجحعلميغادهنايا انور العبدهللاالسويداء15086111

ناجحعلمينشيننايا علي عمارريف دمشق150923668

ناجحعلمينسيمهنايا فايز غرز الديندمشق151042810

ناجحعلميعبيرنايا محمد عامر الحامضدمشق151141606

يدمشق151243843
ناجحعلمينجاحنبال محمد نارص ماردينر

هنبال نبيل حمشودمشق151331021 ناجحعلميسمير

اس جاد هللا االباظهالسويداء15144044 ناجحعلميرانيانير

ر الصيدىليريف دمشق151517748 ناجحعلميمنالنبيل احمد معي 

ناجحعلميرىلنتاىلي باسل السليمالسويداء15165889

ي عبودريف دمشق151739778
ناجحعلميسمرنتاىلي طوثر

ناجحعلميفطمهنجم الدين محمود حمداندمشق151823139

38 من 33صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميهديرنجوى علي الشيخهريف دمشق151924418

ينجيب سعيد زهر الدينالسويداء15203670
ناجحعلميمهاثر

ناجحعلميمريمندى أحمد عدالريف دمشق152124419

ناجحعلميلمندى صفا الشيخحماة152225740

ناجحعلميمهاندى فارس خضيرالسويداء15236661

ناجحعلميعبيرنرجس احمد العذبهريف دمشق152423575

ناجحعلميفلكنشين محمد شبيكةدمشق152543844

نسمه أحمد ايزوىليدمشق152646288
ناجحعلميمنر

ناجحعلميجمانهنسمه محمد ضياء القسواتريف دمشق152732930

ناجحعلميندىنعمت محمد نارص ظريفريف دمشق152827634

ناجحعلميافكارنعمه خالد الكوردرعا15299258

ناجحعلميمريمنكول نجيب قوسريف دمشق153027030

ناجحعلميايماننهال محمدبشار الخطيبدمشق153148455

ناجحعلميخلودنىه مصطفر يعقوبدمشق153241380

ناجحعلميعطرشاننوار خالد بو حسونالسويداء15336357

ناجحعلمينسيمنوار كامل عماشةالسويداء15347835

ناجحعلميرحابنواف سعيد المغوشالسويداء15354045

يدمشق153642813
ناجحعلميعبيرنوال بشار الماردينر

ناجحعلميسميهنوال خير الدين اللحامدمشق153744047

يالسعودية15381611567 ي العرثر
ناجحعلميشاهينازنور ابراهيم أوطه باسر

ناجحعلميعليانور احمد عباسالالذقية153919811

ناجحعلميصباحنور احمد عيىسريف دمشق154026642

ناجحعلميمنرنور اسماعيل البغداديريف دمشق154139726

ناجحعلميعائشهنور اسماعيل جمعهالقنيطرة154210633

ناجحعلميهيامنور الدين منير الكوددمشق154330589

ناجحعلميصفاءنور هللا توفيق قاسمريف دمشق154427658

ناجحعلميشهنازنور الهدى أحمد زينوريف دمشق154524430

ناجحعلميغزالهنور الهدى بهاء الغياضدرعا154611375

ناجحعلميمهانور الهدى محمد خير الدين الحماميدمشق154743393

ناجحعلميهالهنور الهدى يحنر قادرريف دمشق154826167

ناجحعلمينبالنور اياد ابو مغضبالسويداء15497836

ناجحعلميصفيهنور ايمن االخوانريف دمشق155027641

ناجحعلميمنالنور ايمن شاكوشدمشق155141382

ناجحعلميرنانور أسامه الماغوطدمشق155240774

ناجحعلميرويدهنور باسل الماورديدمشق155341383

ناجحعلميديمهنور حسان الخطيبدمشق155443958

ر ابوصفاالسويداء15556890 ناجحعلميثروةنور حسير

ناجحعلميغادهنور سامر عليدمشق155640776

هنور سمير التازريف دمشق155724426 ناجحعلميسمير

ناجحعلميحليمهنور طالل منشددمشق155842281

ناجحعلميرحابنور عبد المجيد حربهدمشق155946776

ناجحعلميفاطمهنور عبدالرزاق الخلفدير الزور15607170

يدمشق156144800
ناجحعلميهناءنور عدنان األغواثر

ناجحعلميصفاءنور عدنان الخليلريف دمشق156236120

ناجحعلمينهالنور فرحان خليلريف دمشق156323211

ناجحعلميثناءنور فؤاد ناصيفريف دمشق156424960

38 من 34صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

رنور لويس واكيمريف دمشق156522562 ناجحعلميمارلير

ناجحعلميهالهنور ماهر العليشدير الزور15667172

ناجحعلميلينانور محمد ابو الفرج الحمويدمشق156743959

ناجحعلميشذانور محمد عبد القادر قويدردمشق156843960

يالسعودية15691611589
ناجحعلميهدىنور محمد ممتاز اليغىسر

ناجحعلميملكنور محمدعلي الدبشدمشق157047014

ناجحعلميسحرنور محمود زقزقريف دمشق157127096

ناجحعلميمرفهنور مصطفر عوكرريف دمشق157227652

يريف دمشق157333875
ناجحعلميروضهنور نعمان رحيباثر

اددمشق157448995 ر ناجحعلميعزيزةنور وليد البير

ناجحعلميبدريهنور يحنر موزهدمشق157547282

ناجحعلميبثينهنورا محمد صديق ستوتريف دمشق157633327

ناجحعلميهناءنوران محمد منصور النبكيدمشق157742060

ناجحعلميهدىنورس عصام ابو حمراالسويداء15784113

ناجحعلميغيثاءنورمان يوسف سلومريف دمشق157924018

ر جمال يونساإلمارات158010012159 مير ناجحعلمينير

ر زياد رضوانالسويداء15815651 مير ناجحعلميهدىنير

ر سامر طبيخريف دمشق158239657 مير ناجحعلميبثينهنير

غوثريف دمشق158322563 ر يونس الير مير ناجحعلميأمينهنير

ر انور القاسمالسويداء15845904 ناجحعلمينورهنيفير

ناجحعلميراغدههادي سمير ابو غازيالسويداء15854447

ناجحعلميروعههادي محمد ابو الخير الحمصيدمشق158622052

ناجحعلميهناديهاديه محمد حسام فوازدمشق158748787

ر عزامالسويداء15887021 ناجحعلميتغريدهاله تحسير

ي ذياب بحصاصالسويداء15893741
ناجحعلميمىههاثر

ناجحعلميرانيةهايدي زياد ديابدمشق159040341

ناجحعلميوفاءهبا مأمون الجيرالسويداء15915906

ناجحعلميخالديههبا ممدوح شموطدمشق159243396

ناجحعلميخلودهبة فادي ابوحامددرعا15939021

ناجحعلميدانيههبة محمد حسام الدين الخياطدمشق159440797

ناجحعلميهدىهبة محمود محمدالقنيطرة159511036

وقهبه هللا خير الدين عسافدمشق159642066 ناجحعلميرسر

ناجحعلميريمهبه هللا معاويه الجمعهدمشق159741805

ناجحعلميفادياهبه تيسير المضيالسويداء15986119

ناجحعلميثراءهبه حسام الخجادمشق159943851

ناجحعلمينادياهبه خالد عموشدمشق160042146

ناجحعلميامالهبه خلدون مزهرالسويداء16015908

ناجحعلميروضههبه رسالن حب الرماندمشق160246788

ناجحعلميوفاءهبه سميح نقرشريف دمشق160322688

ناجحعلميايمانهبه عادل صالحريف دمشق160435512

ناجحعلميرويدههبه عبد النارص عرنوسدمشق160542062

ناجحعلميانعامهبه محمد الملحمريف دمشق160627675

ناجحعلميأسماءهبه محمد صبجي طهاويدمشق160743399

ههبه نذير اقسيميالسعودية16081611690 ناجحعلميسمير

ناجحعلميسوسنهدى اكثم الريسدمشق160940800

ناجحعلميمنرهدى حسان القائدريف دمشق161027679

38 من 35صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميهندهدى سعيد حسندمشق161146163

ناجحعلميمحاسنهدى ماهر بقلهدمشق161247297

ناجحعلميمنرهدى محمد الجاموسريف دمشق161326320

ناجحعلميشاديههدى محمد الكريانريف دمشق161439728

ناجحعلميهندهدى محمد ناعمهدمشق161543913

ناجحعلميخديجههدى هيثم مرادريف دمشق161627034

ناجحعلميهدىهديل انور الجوهريالسويداء16176189

ناجحعلميثناءهديل باسل شلحهريف دمشق161826817

ناجحعلميفاطمههديل سمير ابو زطامدرعا161910335

ناجحعلميهتافهديل فادي سالمالسويداء16207839

ناجحعلميجميلههديل محمد الحمصيدمشق162142067

ناجحعلميهناديهديل محمد الشويكيدمشق162240878

ناجحعلميرجاءهديل محمد الطباعدمشق162347025

ناجحعلميسماحهديل محمدزاهد الطحانريف دمشق162422368

ناجحعلميعفافهديل نزار عودهريف دمشق162539793

هريف دمشق162636242 ناجحعلميميساءهزار احسان بكير

ي ابو ديةريف دمشق162732974 ناجحعلميمنالهزار خير

يدمشق162823146
ناجحعلميدانياهشام احمد بشر المهاينر

ناجحعلميغادههشام سعد السعديالسويداء16295339

ناجحعلميرويدههشام فوزي طلبالسويداء16303831

ناجحعلميلبانههال اديب القابقليدمشق163140805

ناجحعلميآمنههال سمير حموددمشق163245198

ناجحعلميمهاهال محمد حسام بيضوندمشق163342288

ي ابو عاضيالسويداء16346818 ناجحعلميابتسامهال وهنر

ناجحعلميريمهمام عاصم القديميدمشق163520867

ناجحعلميامنههمام محمد الخطيبدمشق163620868

ناجحعلميمهاهمسه احمد شعبان العايقالسعودية16371611691

ناجحعلمياسيلهمسه جمال صائب الجبوريريف دمشق163836840

ناجحعلمينشينهناء علي سعيدريف دمشق163924438

ناجحعلميهدىهناء محمدوسيم سكريدمشق164044360

ناجحعلميفاطمههنادي حسام مسلمانيهدمشق164146168

ناجحعلمياحكامهند حسن الحجارالسويداء16426586

ناجحعلمينهلههوازن هيثم نزالريف دمشق164327810

ناجحعلميايمانهويدا بسام ابو حمزةدمشق164442822

ناجحعلميهالهيا ايش المجركشريف دمشق164525785

ناجحعلميغاليههيا بشار طيبالسعودية16461611570

ردير الزور16477191 ناجحعلميسوالهيا راغب الحسير

يهيا طالل خضوردير الزور16487192
ناجحعلميتهاثر

عاندمشق164942823 ناجحعلميعائشةهيا عامر رسر

ناجحعلميعائدههيا قسيم كيواندرعا16509420

ناجحعلميمنرهيا محمد شحوددمشق165140904

ناجحعلميانتصارهيا نضال حاتمالسويداء16525918

ناجحعلمينهلههيا هيثم نزالريف دمشق165339730

ناجحعلميزبيدةهية الرحمن عبد الرحمن برغليالسعودية16541611718

ناجحعلميرانياهيفاء محمد جهاد القصارريف دمشق165527695

يالسويداء16566896
ناجحعلميوفاءهيفاء نزيه المتنر

38 من 36صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

 زكي جبليريف دمشق165727040
ر ناجحعلميعفافهيلير

ر عامر حربالسويداء16586505 ناجحعلميعالياهيلير

ر حموددمشق165940820 ناجحعلميسوزانهيهات حسنير

ناجحعلميفاطمهود قاسم النعيرريف دمشق166022699

ناجحعلميفاتنوسام احمد الزيبقريف دمشق166118927

ناجحعلميمرفتوسام سامر نوفلالسويداء16624140

ناجحعلميكفاوسام فريز دياب الكرديدمشق166331415

ناجحعلميفدوهوسام قاسم دوكانريف دمشق166426822

ناجحعلمياسماءوسام محمد مراددمشق166520870

ناجحعلميبارعهوسام مجي الدين المضيدمشق166626824

ناجحعلميمنروسيم محمد زياد االشقر الحمويدمشق166727804

ناجحعلميسهاموسيم وليد رجب فوازدمشق166830595

ناجحعلميميسونوضاح رضوان عيدالسويداء16694706

ناجحعلميمدهللوعد خالد الداهوكالسويداء16705659

ناجحعلميآسياوعد محمد جمال الحريريدرعا16719502

ناجحعلميسالفوفاء ادهم النصاردرعا167210610

ناجحعلميحورياوفاء حسن خليلطرطوس167313570

ي محمد سامر فاعوردمشق167423158
ناجحعلميحياتوفاث 

ناجحعلميزكيهوالء ايمن عدوانالسويداء16756198

اوالء حليم نادرالسويداء16766899 ر ناجحعلميلير

ناجحعلميذهبيهوالء خالد سجاعالسويداء16776822

ناجحعلميجمانهوالء عبدالمحسن الغزيريف دمشق167839615

ناجحعلميضحوكوالء محمد نذبر شيخ الجبلدمشق167948805

ناجحعلميفاطمهوليد خالد الخليلريف دمشق168021518

يوليد خلدون النوريدمشق168126826
ناجحعلميتهاثر

ناجحعلميسمروليد كمال هاللالسويداء16823685

ناجحعلميفاطمهوئام سليمان الجناديريف دمشق168321281

ناجحعلميرىليارا حسام الدين بيضونريف دمشق168427769

ناجحعلميبريفانيارا خالد فالحالقنيطرة168510871

ناجحعلميمنريارا سمير حبيبالسويداء16865928

يريف دمشق168727770
ناجحعلميلينايارا عبدالرزاق المراياث 

يريف دمشق168827707 ناجحعلميميادهيارا فهد مير

ىيارا نسيب ابو فخرالسويداء16896901 ناجحعلميبشر

يدرعا169010418
ناجحعلميفاديايارا نعيم السويداثر

ر صالح فاعورريف دمشق169132989 هياسمير ناجحعلميامير

ر علي جاسمالقنيطرة169210650 ناجحعلميسهامياسمير

ر محمد ابو رسيهريف دمشق169323837 ناجحعلميرثرياسمير

ر محمد خالد مدودمشق169442826 ناجحعلميحنانياسمير

ر محمد خير ديابريف دمشق169522374 ناجحعلميبديعةياسمير

ر محمد غسان رسور مالحالسعودية16961611729 ناجحعلميمطيعةياسمير

ناجحعلميهالهيامن محمدعلي اهويديدير الزور16974447

ناجحعلميرنايامن منير عياشدمشق169823807

ناجحعلميعبيدهيحنر زكريا كنعاندمشق169927500

ناجحعلميرزانيحنر محمد هشام السماندمشق170022158

ناجحعلميروعهيحنر هيثم الصفديدمشق170123684

ناجحعلميريمايزن ابراهيم داوددمشق170227504

38 من 37صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميرحابيزن أيمن إدريسدمشق170322012

ناجحعلمينشينيزن حسان الفراريف دمشق170417755

ناجحعلميعائشهيزن طلعات اليتيمدرعا17056904

ناجحعلميشاديةيزن طه السعيددمشق170631044

يدمشق170725455
ناجحعلميميساءيزن علي السبينر

ناجحعلميسمريزن موريس السيقليالسويداء17083934

ناجحعلميفريزهيزن نارص عبد هللادرعا17098316

ناجحعلميهيفاءيش يحنر جندىليدمشق171025265

ناجحعلميازدهاريشه عدنان خوندهريف دمشق171132991

ناجحعلمينسيبهيشى محمدسليم الصباغدمشق171246173

ر أحمد وسوفريف دمشق171327714 ناجحعلميسمريقير

ناجحعلميلينايمامه رائد الشحفالسويداء17145563

ناجحعلميغادهيمان باسم مشمشدمشق171520883

ناجحعلميرشايمان خالد السليماندير الزور171610106

ناجحعلميهياميمان ماجد عسودالسعودية17171611619

ناجحعلميريميمان محمد توفيق مراددمشق171823690

ناجحعلمياخالصيمنر سامر نتوفريف دمشق171933341

ناجحعلميايمانيمنر محمديمان أبو قبعريف دمشق172036140

ناجحعلميدالليوسف بسام الهاللدمشق172123184

ناجحعلميهياميوسف غسان سالمريف دمشق172219310

ناجحعلميهدىيوسف محمد تركيهالسويداء17234338

ناجحعلميميسونيوسف محمود الحايكريف دمشق172421676

وزير التعليم العالي

الدكتور عاطف النداف

38 من 38صفحة 


