
يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ناجحعلميعفافابراهيم حسان سمرهطرطوس16099

ناجحعلميهيامابراهيم نهاد محمدطرطوس29783

ناجحعلميناديهاحمد خالد شعارطرطوس36003

ناجحعلميجناةاحمد رمضان اسىططرطوس410101

هاحمد عبد المطلب وسوفطرطوس56295 ناجحعلميسمير

ناجحعلميحمامهاحمد علي وردهطرطوس68987

ناجحعلميغادةاحمد يارس برهومطرطوس77338

ناجحعلميحميدهاسامه عيىس اسماعيلطرطوس87428

يفطرطوس98010 ناجحعلمينىهالليث نعمان رسر

ن محمد عمارطرطوس1011897 ناجحعلميمنالالير

ناجحعلميآسياامل حسن شعبانطرطوس1115461

ناجحعلميحميدهامل كامل يونسطرطوس1211531

ناجحعلميسهامايفا علي عبدهللاطرطوس1314733

يالايلينا جان جبورطرطوس1413769 ناجحعلميمير

ناجحعلميسامياايمان محمد الجنديطرطوس1511476

ناجحعلميفاطمهايمان يحي عليطرطوس1611285

ناجحعلميابتسامايمن عماد حمودطرطوس177944

ناجحعلمينوالأحمد سليمان هاجرطرطوس186631

ناجحعلميحليمهأحمد محمود ابراهيمطرطوس196296

ناجحعلميفادياأري    ج احمد عباسطرطوس2014548

ناجحعلميغصونأسامه سمير البوديطرطوس216113

ناجحعلميضحأليسار حسان محمدطرطوس2211896

ناجحعلميمفيدهأمل محمد احمدطرطوس2316006

ناجحعلمييرسىأوس أحمد عبد هللاطرطوس247429

ناجحعلميريماآالء احمد نارصطرطوس2511894

ناجحعلميفدوىآالء محسن غانمطرطوس2615091

ناجحعلميرثىآالء محمد نارصطرطوس2711274

ن حيدرطرطوس2811901 ناجحعلميرازانآية حسير

ناجحعلميالهامآية عبدالمؤمن خضنطرطوس2911721

ناجحعلميرحابآية عدنان عبد هللاطرطوس3012039

ناجحعلميميسآية يونس غانمطرطوس3112192

ناجحعلميحياةآيه بسام عليطرطوس3211288

ناجحعلميسمرآيه حامد محمودطرطوس3311289

ناجحعلميروزهآيه حمزه ونوسطرطوس3411902

ناجحعلميخديجةآيه عدنان يوسفطرطوس3515354

يطرطوس3612346 ناجحعلميصبحيهآيه محمد حسن حلبى

ناجحعلميرناآيه يوسف درويشحمص3719478

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

8 من 1صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميهيام حسنآيه يوسف يوسفطرطوس3815330

ناجحعلميرنابتول حامد خلوفطرطوس3914368

ن عباسطرطوس4016706 ناجحعلمينعمتبتول حسير

ناجحعلمينجوىبتول علي باسططرطوس4113000

ناجحعلميرابيهبتول مرسل محالطرطوس4211545

ناجحعلميالهامبشار سامر شعبانطرطوس438727

ناجحعلميأنواربشار سمير رستمطرطوس446019

ناجحعلميجميلهبشار عبد الكريم محمدطرطوس456128

ناجحعلميفاطمهبشار محمود سلمانطرطوس466522

ى سعد المجيىطرطوس4712261 ناجحعلميعائدهبرسر

ى سليمان يوسفطرطوس4815331 ناجحعلميغيداء محمودبرسر

ى علي محفوضطرطوس4911302 ناجحعلميابتسامبرسر

ى نظير سليمانطرطوس5014627 ناجحعلميليلبرسر

ناجحعلميسناءبهاء يارس نارصطرطوس516022

هتيماء مديح عيىسطرطوس5215028 ناجحعلميسمير

ناجحعلميبراءهجعفر أيمن شدودطرطوس537187

ناجحعلميانادجعفر عيىس زيدانطرطوس546846

ناجحعلميسوسنجعفر معال احمدطرطوس557518

ناجحعلميزيناجنا احمد سليمانطرطوس5611551

ناجحعلميسالم عليجبن حسان يوسفطرطوس5714523

يطرطوس5812684
يجبن عبد العزيز بيشاثن

ناجحعلميأماثن

ناجحعلميايناسجهان نارص الجنديطرطوس5911209

ناجحعلميفداءجولي احمد اسكافطرطوس6011807

ناجحعلميرندهجويل ريمون انطونطرطوس6113771

ناجحعلميغيداءجويل شادي لولوطرطوس6214373

ناجحعلمينداءحامد محمود سليمانطرطوس639724

ناجحعلميسوزانحسن احمد يوسفطرطوس646411

ناجحعلميمنتىهحسن علي أيوبطرطوس656144

ن سعد سلومحماة6618076 ناجحعلميتغريدحسير

ناجحعلمينجوىحال انس عبد الحميدطرطوس6713013

ناجحعلميريمحال جودت سليمانطرطوس6815662

يطرطوس6912295 ناجحعلمياسماحال رامز عراثى

ناجحعلمييمنحال محمد بو فرودطرطوس7011212

نطرطوس7111913 ناجحعلميهيفاءحال محمد حسير

ناجحعلميسحرحال وائل احسانطرطوس7211317

نطرطوس7311810 ناجحعلميجميلهحليمه حسن ياسير

ناجحعلميمنالحنا ايلي لولوطرطوس7410965
8 من 2صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميرانياحنان احمد محمدطرطوس7512687

ن نزيه شدودريف دمشق7627260 ناجحعلميأملحنير

يطرطوس776653
ناجحعلميليناخالد عبد النارص زمريبن

ناجحعلميهناءخديجه عبد الغريرطرطوس7816129

ناجحعلميساميهخضن نسيم مصطفنطرطوس799161

ىدانييال فادي اللحامطرطوس8011875 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميرتيبهدعاء عبد اللطيف حمودطرطوس8111811

ناجحعلميردينهديانا خضن ميهوبطرطوس8215062

ناجحعلمينجاحديانا وجيه عليطرطوس8312046

نطرطوس8411326 ناجحعلميأيرسديمه محمود حسير

ناجحعلميصافينازدينا محمد حسنطرطوس8511920

ناجحعلميرناراما احمد سطيفطرطوس8611485

ناجحعلميمديحهرشا عادل سعدطرطوس8712048

ناجحعلميسمررضوان حليم عليطرطوس888661

ناجحعلميجومانارضوان محمود حمدهطرطوس898795

ناجحعلميحنانرغد محمد منصورطرطوس9012694

ناجحعلميفاديارنيم احمد سلمانطرطوس9112559

ناجحعلميغادهرنيم محمد سلومطرطوس9212465

ناجحعلميالهامرهام طاهر محمدطرطوس9316716

ناجحعلمينهلهرهام ماجد خدامطرطوس9413025

ناجحعلميسماهررهام محمد عليطرطوس9511337

ناجحعلميغفرانرهام يعرب حسنطرطوس9611223

ناجحعلمياميمةرهف سالم الخطيبطرطوس9715406

ناجحعلميناهدرهف محمد سويقاتطرطوس9811340

ناجحعلميرناروان انطانيوس سلومطرطوس9914741

ناجحعلميهالروان علي حسنطرطوس10012272

ناجحعلميجميلهروساليندا بشار معروفطرطوس10111818

ناجحعلميرمزيهروعه كمال نجمهطرطوس10214411

ناجحعلمينهادروال عبد الحميد حسونطرطوس10315486

ناجحعلميايمانريان محمد رستمطرطوس1046538

ناجحعلمياحالمريانا سامر سالمهطرطوس10512003

ناجحعلميسوزانريتا محمد حمودطرطوس10611347

ناجحعلميمريمريم تميم شدودطرطوس10711926

ناجحعلميسالمهريم كمال عباسطرطوس10813031

ناجحعلميلماريم محمد الشاعرطرطوس10913033

ناجحعلميثورهريم نضال عليطرطوس11011571

ناجحعلميفاختاهريم يارس باللطرطوس11112146
8 من 3صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميأسماءريما سعيد عبيدطرطوس11213732

ناجحعلميفاطمهرينا غسان اسعدطرطوس11314636

ناجحعلمينجالءزين الدار احمد العليطرطوس11413035

ناجحعلميناديةزين الدين حامد نوحطرطوس1159264

ناجحعلميرغداءزين الدين علي حسنطرطوس1166171

ناجحعلمينهيدهزين سامر ابراهيمطرطوس11710970

ناجحعلميوفاءزين كامل خضورطرطوس1186170

يفطرطوس1198024 ناجحعلميمبنزين يوسف رسر

ناجحعلميسماهرزينب حسن محمد ديبطرطوس12013037

ناجحعلميعبيرزينب فراس مرعيطرطوس12111823

ناجحعلميجميلهزينب محمد سكافطرطوس12214505

ناجحعلميميساءزينب محمد عدباطرطوس12311576

يطرطوس12411930 ناجحعلميريمازينب نهاد العحى

ناجحعلميشاديةزينة حسن باللطرطوس12512385

غلطرطوس12612700 ناجحعلمياحالمزينه حسن اليى

ناجحعلميفاطمهزينه فؤاد عبودطرطوس12715107

ناجحعلميوفاءساره عادل يونسطرطوس12813042

ناجحعلميبديعهسالي اكرم واكيمطرطوس12913774

ناجحعلميداللسامر عماد موىسطرطوس1306425

ناجحعلميسحرسعاد عبد الرزاق قدورطرطوس13111584

ناجحعلميغادهسالف يارس سليمانحماة13227050

ناجحعلميسعادسمايا نضال شمةطرطوس13311586

ناجحعلميفتاةسنا علي بجودطرطوس13412775

ن محمد عيىسطرطوس13513112 ناجحعلميسهامسوزان ياسير

ناجحعلميهزار خلوفشام حسان جرجسطرطوس13614888

ناجحعلميزينهشذا ايمن الدربليطرطوس13712302

ناجحعلميسلمشذى محمد خزامهطرطوس13814417

نطرطوس1396952 ناجحعلميسماهرشعيب مدين الحسير

ناجحعلميهدىشيم محمد حمدانطرطوس14011372

ناجحعلمياملصبا علي عليطرطوس14114972

ناجحعلمياسمهانصبا محمد خليلطرطوس14211590

ناجحعلميمنالعامر علي غصهحمص14314982

ناجحعلميهالعبد الرحمن سعيد عتومطرطوس1446185

ناجحعلميفراتعبد الرحمن لؤي عبد اللطيفطرطوس1456186

ناجحعلميميادهعبد هللا بسام شاحوطالسعودية1461611677

ناجحعلميعبيرعبد هللا ثابت ابوعليطرطوس1476188

ناجحعلميميادةعبير محمد نارصطرطوس14811501
8 من 4صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميهيامعبير موىس ابراهيمطرطوس14911591

ناجحعلميندىعزيز جوزيف الداليطرطوس1508566

ناجحعلميكروانعال سمير عزوطرطوس15113658

ناجحعلميغيثاءعال شعبان معروفطرطوس15213659

ناجحعلميعزيزهعال نارص معروفطرطوس15315185

ناجحعلميبثينهعالء كمال سليمطرطوس1547540

ناجحعلميوفاءعلي اسماعيل حسنطرطوس1556342

ناجحعلميميساءعلي إياد وسوفطرطوس1566433

ناجحعلميسالمعلي جودت ابراهيمطرطوس15710982

ناجحعلميمبنعلي سمير يوسفطرطوس1586199

ناجحعلميسوزانعلي طارق طهطرطوس1597399

ناجحعلميفائزهعلي عدنان حسنطرطوس1609348

ناجحعلميجميلهعلي عدنان سليمانطرطوس1616683

ناجحعلميعائدهعلي كامل سليمانطرطوس1626436

ناجحعلميماجدهعمار عالء الدين محمدطرطوس1636365

نعيىس علي سليمانطرطوس1646563 ناجحعلميماجدولير

ناجحعلميسهاغدير محمد العليطرطوس1656223

ناجحعلميسماحغدير منصور رستمطرطوس1667554

ناجحعلميبلبلغدير نبيل نارصطرطوس1679005

ناجحعلميكوثرغدير يارس خليلطرطوس1687555

ناجحعلميرباحغراسيا جورج بهنانالحسكة16914485

ناجحعلميخزاىمغريس حيان جديدطرطوس17011381

ناجحعلميرنا برهومغريس سمير عوكيطرطوس17114892

ناجحعلميعروبةغفران محمد غفران تسقيةطرطوس17216541

ناجحعلميلمغبن ابراهيم فسخهطرطوس17312564

نطرطوس17415116 ناجحعلمينوراغبن سهيل سليطير

ناجحعلميبلسمغبن شمعون كنجوطرطوس17512397

ناجحعلميسوسنغبن يونس ابراهيمطرطوس17613057

هغيث جمال عيىسطرطوس1778715 ناجحعلميأمير

ناجحعلميميسونفاطمه احمد جنديطرطوس17811949

ناجحعلميشفيقهفاطمه ساىمي سليمطرطوس17911503

ناجحعلميعبير ابراهيمفاطمه فؤاد ابراهيمطرطوس18014893

ناجحعلميدريهفاطمه محمد جميل العليطرطوس18113060

ناجحعلميميساءفاطمه محمداسامه الكرمطرطوس18211951

ناجحعلميازدهارفاطمه يارس سمعولطرطوس18313802

ناجحعلميداللفرح مظهر عليطرطوس18416731

نقمر حمدو سليمانطرطوس18512720 مير ناجحعلمينير
8 من 5صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميريمكارمن سالىمي ابراهيمطرطوس18611958

نالرا شفيق بشورطرطوس18714390 ناجحعلميايلير

ناجحعلميمنالالرا عالء الدين سالمهطرطوس18811391

يطرطوس18912722
ناجحعلمينجاةالرا هيثم بيشاثن

ناجحعلميابتسامالما صالح بلقيسطرطوس19016733

ناجحعلميكفاحالنا صالح ابراهيمطرطوس19115812

ن محمود حمادطرطوس19211403 ناجحعلمياري    جلجير

ن صالحطرطوس19311601 ن ياسير ناجحعلميرسابلجير

نطرطوس19415512 ناجحعلميوساملم سليمان شاهير

ناجحعلميرانيهلم عمار محمدطرطوس19515513

ناجحعلميلميسلم محمود يونسطرطوس19611768

يطرطوس19711964
ناجحعلميميادهلم نسيم الحيلوثن

ناجحعلميكفاحلورا علي سليمانطرطوس19811404

يطرطوس19914295
وث  ناجحعلميلينالونا نزار بير

ناجحعلميجمانهلؤي هيثم سليمانطرطوس2008830

ناجحعلميغادهليام وافد حيدرطرطوس2016232

ن حسن غانمطرطوس20211606 ناجحعلميساميهلير

ن خالد هارونطرطوس20311882 ناجحعلميميسونلير

ن فراس الموعيطرطوس20413070 ناجحعلميسوسانالير

ناجحعلميماريسولماركو مظهر خليفهطرطوس2057131

ناجحعلميجورجيتماريا غسان بشارهطرطوس20613760

ناجحعلميعفافمايا حمزه سليمانطرطوس20712473

ناجحعلميخنساءمايا عبد الكريم نمنومطرطوس20812801

ناجحعلميهدىمايا غسان سليمانطرطوس20915516

ناجحعلميكنارمجد احمد كريم منصورطرطوس2107371

ناجحعلميزويامجد طارق حساموطرطوس2116238

ناجحعلميلطيفهمجد محمد حمودطرطوس2129910

ناجحعلميرثىمحمد ابراهيم جمالطرطوس2136243

ناجحعلميمنالمحمد اديب محمدطرطوس21410061

ناجحعلميرنامحمد ايمن سالمهطرطوس2157224

ناجحعلمييوالمحمد ايمن محمدطرطوس21610129

ناجحعلميالهاممحمد بسام احمدطرطوس2177618

ناجحعلميناديامحمد سامر صالحطرطوس2189235

ناجحعلميهاالمحمد عادل ضوميططرطوس2197075

ناجحعلميوفاءمحمد كامل خضورطرطوس2206254

ناجحعلميلورامحمد محمود جنوبطرطوس2217423

ناجحعلميسمرمحمد منهل محفوضطرطوس2226259
8 من 6صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلمينجوهمحمد نادر عليطرطوس2237079

ناجحعلميداللمحمد يوسف محمودطرطوس2246261

ناجحعلميمريممحمدعمر علي ابراهيمطرطوس2256081

ناجحعلمياعتدالمروى يونس الخطيبطرطوس22612068

ناجحعلميىميمريم ابراهيم ابراهيمطرطوس22712954

ناجحعلميغنوهمريم أيمن يونس يونسطرطوس22815386

ناجحعلميرجاءمريم بسام احمدطرطوس22911613

ناجحعلميبيداءمريم عالء محمدطرطوس23011974

ناجحعلميامالمريم علي ابراهيمطرطوس23115253

ناجحعلميابتساممريم فهيم وسوفطرطوس23211780

ناجحعلميرجاءمنار سامر فاضلحماة23327731

ناجحعلميسناءمؤمل علي درغامطرطوس2347560

ناجحعلميصباىمي ايمن ديبطرطوس23511619

ناجحعلميهناديىمي بهجت قنوطهطرطوس23611620

ناجحعلميسامياىمي علي عثمانطرطوس23711622

يطرطوس23814515 ناجحعلميفدوىىمي مصطفن العحى

اي منصور منصورطرطوس23916739 ناجحعلميانتصارمير

ناجحعلمياياتميسم محمد علوشطرطوس24012421

يطرطوس24111982
ناجحعلميبرندوشاميمااندريا محمد كنفاثن

ي فراس شماطرطوس2426091 ناجحعلميكاروليناناجى

ناجحعلميساميةنايا عمار ديبطرطوس24313164

ناجحعلميجوليتنتلي تميم الجمالطرطوس24414303

ناجحعلميغبننجوى مصطفن وضاح مجذوبطرطوس24511886

ناجحعلميزينهندى محمد طوفانطرطوس24611435

ناجحعلميأميمهنرجس احمد العبدطرطوس24712248

ناجحعلميضحنغم سمير ونوسطرطوس24812120

ناجحعلميعبيرنغم عادل ابراهيمطرطوس24913086

ناجحعلميرهفنغم فايز حمويطرطوس25015044

نانىه ريمون حناطرطوس25114304 ناجحعلميمير

ناجحعلميروالنىه عدنان ابراهيمطرطوس25211989

ناجحعلميصفاءنور اسماعيل كفنطرطوس25315816

ناجحعلميشاديهنور الهدى محمد حمودطرطوس25414844

ناجحعلميريتانور الياس العرقانطرطوس25512075

ناجحعلميندىنور طارق ابو النضطرطوس25611513

ناجحعلمينورانور عزت محمدطرطوس25712612

ناجحعلميميساءنور ماجد عيىسطرطوس25812076

ناجحعلميفيحاءنور مالك محمدطرطوس25911441
8 من 7صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميلينانورا تميم ديبطرطوس26012077

ناجحعلميبتولنورا عدنان يوسفطرطوس26115046

نطرطوس26212474 ن حسير ناجحعلميفاديانورما شاهير

ناجحعلميفاطمهنورما نبيل حمودطرطوس26315257

ناجحعلميعبلهنورمان مصطفن مصطفنطرطوس26413139

ناجحعلميوالءنينا فادي لقطينهطرطوس26511991

ناجحعلميمهاهادي جود سعديطرطوس2666589

ناجحعلميرانياهبة احمد محمدطرطوس26712569

ناجحعلميوسامهبه حافظ عليطرطوس26814307

ناجحعلميالهامهبه حسام الدين سعدطرطوس26911261

ناجحعلميليناهبه صالح محرزطرطوس27011448

ناجحعلميسنيههديل انور خضورطرطوس27112081

ناجحعلميلمياءهديل حسن عبدالرحمنطرطوس27212615

ناجحعلميفادياهديل نزيه معروفطرطوس27311458

ناجحعلميهيامهديل يحبر الرضوانطرطوس27414799

ناجحعلميندىهزار فادي سليمانطرطوس27514661

ناجحعلميميساءهزار يارس محمدطرطوس27611787

ناجحعلميليناهال معال محمودطرطوس27715142

ناجحعلميضحهالل جابر باسططرطوس2787206

ناجحعلمينجوىوسام محمد عثمانطرطوس2797783

ناجحعلميشيموفاء محمد عليطرطوس28014429

هوئام باسم ابراهيمطرطوس28112187 ناجحعلميمنير

ناجحعلميريميارا حسن ابراهيمطرطوس28211467

ناجحعلميأميمهيارا علي احمدطرطوس28316751

ناجحعلميندىيارا هيثم قرنفلهطرطوس28411712

ن خليل اسعد خليلطرطوس28511524 ناجحعلميسحرياسمير

ناجحعلمينجوديزن اياد ونوسطرطوس2867786

ناجحعلميلينهيرسى زكريا رجبطرطوس28712830

ناجحعلميمناليوسف مالك عباسطرطوس2886396

وزير التعليم العالي

الدكتور عاطف النداف

8 من 8صفحة 


