
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ناهدةابراهيم عبد هللا فرانالالذقية112816

ي سليمانالالذقية29667 عائدهابراهيم فارس حاج 

روعهابراهيم محمود الصموعهطرطوس37531

نرسينابراهيم يحيى شخيصالالذقية49670

ربااحمد محمد عماد حمديطرطوس55429

يالالذقية610504 هالهاحمد محمد غالونج 

ريماحمد مروان جلموديالالذقية79519

ابتساماحمد يحيى رحالالالذقية89945

يالالذقية914138
ايماناسامه خالد بيالث 

فاطمهارساء ماهر اسماعيلالالذقية1015290

خالديةاسالم ابراهيم االبراهيمالالذقية1115162

ثروتاسماعيل محسن حيدرالالذقية1212614

هنداكرم موىس البكورالالذقية139120

لىماألمل بنان عليالالذقية1419562

اء خالد هارونالالذقية1510514 فاطمةالب 

سوزانالحسن سعد ناعسهالالذقية1610419

رواءالزهراء احمد رامي دنورهالالذقية1721911

ان ابراهيمطرطوس187538 فريالالكميت جب 

نجاحالمهدي مصعب الشحمهالالذقية1911559

تريزاليان جورج استفانالالذقية2010704

هزاراليسار محمد حسنالالذقية2119566

هدىاليمامه احمد عجيبالالذقية2218466

مناراليمامه عنان زريقالالذقية2317221

اثامل عادل عكوالالذقية2419060 مبى

ندىامل فراس عثمانالالذقية2516273

فداءامل محمود معروفالالذقية2617016

ي فراس نصبىالالذقية2716348 مىهانج 

يالالذقية2811086
آناايفان جمال جوث 

عائدةايمان علي ميهوبالالذقية2918728

اسماءايه رشيد مرقبيهالالذقية3019836

سمرايه كمال نارصالالذقية3120817

سلوىإنانا احمد جبورالالذقية3216078

فاطمهأبرار احمد ابراهيمالالذقية3315286

هأحمد مجي الدين نزي  ههالالذقية349942 سمبى

ميسونأحمد نهاد الشهوانالالذقية3514717

ريمأليسار علي شعبانطرطوس3613699

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

10 من 1صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

باناأمل اياد عثمانطرطوس3710291

صفاءأنعام يارس دباحالالذقية3815171

فاديهأورنينا عبدهللا سلموالالذقية3916276

كندهآالء محمد منال المشنتفالالذقية4015300

رائدهآالء هايل سليمانالالذقية4120779

رانيهآي نور علي قطيشالالذقية4216229

هالهآية فايز ابراهيمالالذقية4319585

بثينهآيه اسامه العليالالذقية4417369

منارآيه الزببى خدامطرطوس4510294

رينيتآيه انور حسيى طرطوس4610177

اعتدالآيه بسام عياشالالذقية4720722

اري    جآيه حسن حسنالالذقية4819582

يالالذقية4915331 لج  سهاآيه علي مب  

فالالذقية5017392 سوالفآيه عهد الض 

وعدآيه غسان ديوبالالذقية5117831

سميحهآيه وسيم غزالالالذقية5220599

عببىآيه يعقوب قبالنالالذقية5317281

اري    جباتريسيا جورج رستمالالذقية5415082

ايمانبانه ايمن درويشالالذقية5517943

يالالذقية5615719
يقر يسيا موريس رسر ندىببر

ابتسامبتول اياد غضبانالالذقية5717143

بيداءبتول زين الدين ابراهيمالالذقية5821942

مريمبتول ضاجي طوبالالالذقية5917315

اميمهبتول علي عيىسالالذقية6019126

نجوىبتول محمد سليمانالالذقية6116788

هبتول نض الصالحالالذقية6215723 سفبى

امينهبتول هيثم حوىالالذقية6315346

باسمهبتول يحيى اسماعيلالالذقية6420543

كوثربديع طالل شيحاالالذقية6513785

نجوىبرهان محمد خليلالالذقية669703

ى احسان داوودالالذقية6720782 سهبىبرسر

مىهبنان غسان علوشالالذقية6810427

فاتنبيان احمد حمويالالذقية6916281

خديجهبيان خالد صالحالالذقية7015357

لطيفهبيان ماهر بوبوالالذقية7115362

صبيحهبيان مصطق  جوالقالالذقية7216376

10 من 2صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

نغمبيسان يعرب شحودالالذقية7317720

االالذقية7420889 حمامهبيلسان غسان هب 

فاطمهتاله أيمن عليالالذقية7516380

خلودتامي احمد حيوالالذقية7615186

هتسنيم خالد طيسونالالذقية7720526 منبى

يالالذقية7816388 فاطمهتوالي محمد حج 

احالمتيا بشار حسنالالذقية7915730

ثناءجاد هيثم عليالالذقية809958

رمالجعفر سامر حاتمالالذقية8110879

ابتسامجعفر محمود عيىسحماة8214701

لينداجعفر منتجب حمادهالالذقية8311418

هدىجنا باسل نارصالالذقية8416393

هجي  احمد اسماعيلطرطوس8513723 منبى

نورهانجي  أنيس ديوبالالذقية8617561

دياناجي  محمدزياد عابدينطرطوس8710379

يفالالذقية8816874 جميلةجوانة ماجد محمد رسر

مي جودي حسام الدين ابراهيمالالذقية8919609

جنانجودي مصطق  موىسالالذقية9015404

لبي جودي نضال طربوشالالذقية9115738

لقاءجولي محمد زوانالالذقية9217548

سناءجولي وليد داودطرطوس9311488

اعتبارجوى عدي صقرالالذقية9416100

ميادهجوى فائز ابراهيمالالذقية9515750

جميلهجوى مهند باكبى آغاالالذقية9616292

روالجوى وائل كاملالالذقية9720552

ماريجويل ابراهيم قدحدمشق9833977

مي جويل طالل بيطارالالذقية9915406

نورماجويل غيث محمدالالذقية10016710

سمرجويل يوسف نارصالالذقية10120786

جاكليى جيىسي مؤيد حنينوالالذقية10216294

نجودحسن ماهر ميهوبالالذقية10312336

ايمانحسن هيثم يونسالالذقية10412863

 علي نضالالذقية10513799
امالحسيى 

حال رامي زيودالالذقية10622252
مارليى 

سومرحال عالء جرديالالذقية10717263

يباالالذقية10817531 مجدليى حال عمار رسر

10 من 3صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

غنوهحال فادي الياسطرطوس10911888

فاتنحال مدحت روي  هبالالذقية11017697

نرسينحنيى  محمد خلفالالذقية11116414

يوالحنيى  مشعل رنجوسالالذقية11215917

حنانحيدر سالم نصورالالذقية11312222

دالياحيدر عزيز ابودستالالذقية1149431

رقيهحيدر غسان حسنالالذقية11514770

ميادهحيدر محمد حالقالالذقية1169555

سعادحيدر محمد مي الالذقية11710295

امتثالحيدر نبيل عبد هللاالالذقية11810984

شادياحيدر نضال صالحالالذقية11912677

ليلحيدره ثابت السعديالالذقية12011627

انوارخالد محمد حالقطرطوس1215489

خديجهدعاء حسن صباغطرطوس12210389

ادهميهدعاء ربيع منال خليلالالذقية12316298

غازيهدعاء يارس صالحالالذقية12416425

عفافدنبى  خليل قره عثمانالالذقية12515103

رنادياال محمد جهاد سقاالالذقية12616887

دارينديمه مازن خليفهالالذقية12721379

رنداديمه مصطق  يونسوالالذقية12815443

سوزانديمه يوسف فاضلالالذقية12916429

فاتندينا ربيع جمالالالذقية13021976

يهراما حسن سبع الليلالالذقية13116717 خبى

راميهراما سجيع قرقمازالالذقية13216301

هالهراما محمد رامي عكوالالذقية13319851

املرزان حسن حلويحمص13424326

انغامرشا رشيد اسكندرالالذقية13515775

رجاءرشا نبيل حاتمالالذقية13615777

ساميهرغد جهاد خضورالالذقية13719645

هناءرغد رمضان محمدالالذقية13819153

رفاءرغد عماد حبيبالالذقية13920738

انتصاررغد ماهر تليليالالذقية14020604

ناهدارند طارق اسماعيلطرطوس14110317

ىرنيم محمد ملك عبد الواحدالالذقية14215213 برسر

ميادهرهام حسن سلومالالذقية14319917

سحررهف علي معالالالذقية14420562

10 من 4صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

سوسنرهف يونس عيىسالالذقية14519659

عائشهروان عبد النارص كريمالالذقية14619080

ىروز معيى  حلومالالذقية14719538 برسر

ابتسامرؤى اسماعيل ابو عسافالالذقية14821396

سوزانرؤى حسيى  اسماعيلالالذقية14918103

تغريدرؤى عمار اسماعيلالالذقية15018216

خديجةرؤى محمود هرموشالالذقية15119852

رانيهريان محمد موفق جانوديالالذقية15216901

بلسمريتا باسل عيىسالالذقية15319493

نابغهريتا لؤي درويشطرطوس15413253

مي ريم رائد حسنالالذقية15519163

ردينهريم علي عباسالالذقية15615924

غيداءريما مفيد بلوطالالذقية15716131

خولهزهراء محمد ابو عليالالذقية15815116

مي زيد عبد الستاّر رجالالالذقية15910554

سناءزينا محمد سويقاتطرطوس16012775

فداءزينب بسام صارمالالذقية16118810

زينبزينب حسيى  يوسفالالذقية16219672

يالالذقية16316134
سحرزينب رمزي دريباثر

نادينزينب محمد خزيمالالذقية16416814

ابتسامزينه سامي اسعدالالذقية16517621

هيفاءزينه عز الدين دغمانالالذقية16618085

جنانزينه منذر عيىسطرطوس16710659

نرسينساره أيمن قلهالالذقية16816907

روعهساره قصي عطيهالالذقية16916654

غادةساره ماهر شحودالالذقية17016475

ميادهساره نزار جبورالالذقية17120670

ابتسامسالي حكمت حمودالالذقية17220964

سلوىسالي ربيع سلمانالالذقية17319688

يحمص17424336 ليبياسالي عيىس يازج 

آمنهسامي يوسف حسنحماة17512861

سماهرسدرة جهاد صالحالالذقية17615126

روعهسالم صباح حدادالالذقية17716727

كوثرسلوى عبدهللا كعكهطرطوس17810328

مرامسليمان فايز حطابالالذقية17910155

هيامسما احمد طوبالالالذقية18016494

10 من 5صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

املسنا ابراهيم عبد الهاديالالذقية18115524

فاطمهسندس روبيل مخلوفالالذقية18218285

ازدهارسندس فراس كرديهالالذقية18315040

سناءسيدره عثمان سوخطهالالذقية18415537

غيثاءسيدره مطيع يوسفالالذقية18515821

وردهسيفان كوميداس بوجكيانالالذقية18616763

لىمسيليى  ميالد شاطوجيالالذقية18716253

نرسينسينديا سليمان مياالالذقية18816824

وق علي يونسالالذقية18919700
ثراءرسر

ثناءشهد عبد الرحيم عليالالذقية19018337

يرسىشهد قاسم شكوجيالالذقية19120570

مروتشيماء خالد منال عليالالذقية19222029

منالشيماء صديق حدادالالذقية19315549

سعادشيماء ماهر دمياطيالالذقية19422030

مهاصبا عثمان اوسالالذقية19515551

نادياصفاء خالد حليوهالالذقية19615237

ميساءضج بسام ابراهيمطرطوس19711159

سميهطارق نبيل عليالالذقية19813814

غادهطالب علي عيىسالالذقية19910915

املعبدالرحمن شفيق ساعيالالذقية2009155

فاتنعبدالقادر محمد يحيى صناعطرطوس2015514

محاسنعبدالوهاب محمدمعالي حامضالالذقية2029777

منالعببى اسماعيل صيداويالالذقية20315130

غصونعببى غدير ابراهيمطرطوس20410236

رحابعفراء علي ابراهيمطرطوس20511580

فاطمهعفيف عبدالقادر خديجهالالذقية2069785

هعال محمد الخطيبالالذقية20716518 أمبى

ىعلي المجتي  موىسالالذقية20810028 برسر

بلثمعلي سعيد حمادهالالذقية20911631

يعلي طالل دويريالالذقية21010868
تهاث 

فالالذقية21111156 علي ظافر الض 
لبي 

ميسونعلي منبى يرتهالالذقية21210038

والءعمار عبدو اسماعيلطرطوس2135755

سلىمعمر عبد العزيز قسامالالذقية21412946

اطهطرطوس2155595 ابتسامعيىس محمد قبى

جميلهغاده وائل صيوحريف دمشق21623187

10 من 6صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

سمرغدير فراس الشاعرالالذقية21712383

اميمهغريس نبيل صقاليالالذقية21816519

سوسنغريس نجدات سعدالالذقية21920798

ايفاغريس نجوان البشارهالالذقية22016732

ريمغزل زهبى ايوبالالذقية22117273

بارعهغفران حسان يونسالالذقية22219873

ريمفاتنه علي احمدطرطوس22310333

ميرسفاطمة حامد هرموشالالذقية22419875

سماهرفاطمه الزهراء محمد حمدوالالذقية22515583

وفاءفاطمه خالد جملالالذقية22615576

وفاءفاطمه عماد خللوالالذقية22717383

املفاطمه منيع خبى بكالالذقية22818036

جمانفيحاء محمد الدباغالالذقية22919727

وز زياد حمدوالالذقية23015595 هبافبى

يالالذقية2319811
 
مي قصي صادق صوف

ماجدهكاترين ايمان الجبيليالالذقية23218064

رناكارال ظافر بيطارطرطوس2339991

كاتياكرستيى  شادي سمعانطرطوس23411453

حنانكرم روببى حوشالالذقية23510733

نهاكرم عصام الحاج عليالالذقية23610614

هدىكرم غيث محمودالالذقية23712545

فاتنالرا علي نارصطرطوس23811868

عتابالنا رامز جلعودالالذقية23915934

نادياالنا مصطق  دباحالالذقية24016532

يالالذقية24115138 لج  رانيالجيى  عمار مب  

هناءلجيى  محمد صبجي فالحالالذقية24216935

عفافلقمان حسام محموددمشق24321153

نجاةلما عبد المطلب الخبىالالذقية24418040

خديجهلىم عبد الرحمن سيدهالالذقية24515602

هناديلودي عدنان حسيى طرطوس24613282

هدىلونا زكريا حاج نجيبالالذقية24719737

آمنهليال عيىس عليحماة24821212

هنادي عيدليان عبد القادر حمادهاإلمارات24940050050

فتليث محجوب رشيدالالذقية25010357 مبى

عائدهليدي عفيف عليالالذقية25117881

ربابليل محمود ماورديالالذقية25215253

10 من 7صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

هالهليل منذر نارصالالذقية25317739

سمرليمار ابراهيم عالء الدينالالذقية25416156

رناليى  احمد جبارهالالذقية25520581

رندهليى  الغفاري الخبىالالذقية25618513

هالهليى  عمار سلمانالالذقية25720582

يليى  ماهر حيدرالالذقية25817651
تهاث 

حنانليى  نزار سعودطرطوس25910256

نيفيى لينا حنا رستمالالذقية26016742

ليديامارال حسان حنينوالالذقية26116549

مي مايا اسامه الكرديالالذقية26216159

اشواقمايا عهد خازمالالذقية26318366

روزمايا فراس الشبالالذقية26416672

رانيهمايا فؤاد كريمالالذقية26516555

كفاحمايا محمود غانمالالذقية26618320

ميساءمايا معل ابراهيمالالذقية26716845

ميساءمحمد احمد دمياطيالالذقية2689822

رانيامحمد احمد غنافرالالذقية26910065

يالالذقية27010621 فاطمهمحمد ايمن قصبى

عببىمحمد برهان كنعانالالذقية27110361

آسيامحمد رضا مصطق الالذقية27211235

يحلب27310932
داللمحمد عبد المنعم حوراث 

داللمحمد عبدالسالم األحمدالالذقية27410184

شيماءمحمد عمار موىسالالذقية27510632

عهودمحمد فادي نورهللاالالذقية27612567

ايمانمحمد مالك اميى الالذقية2779850

فريالمحمد منبى بدورالالذقية27813835

يالالذقية27910185
رحابمحمد نائل القاض 

يالالذقية28010084
مريممحمدنور مجي الدين شاثر

احالممرح احمد زينوالالذقية28115866

كورسمرح فواز كحيلهالالذقية28217082

هدىمرهف صادق مرادالالذقية28311524

يانالالذقية28410763 لينامروان نضال استب 

براءهمروه عبد العيىسالرقة28512119

املمريم احمد عبد اللطيفالالذقية28619771

الخنساءمريم غدير يوسفالالذقية28720808

فاطمهمريم محمد شمطانالالذقية28815624

10 من 8صفحة 
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اسم األماالسم الثالث 

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

ضجمصطق  نزار حسنحماة28913121

سوسنمنبى مجتي  شحادهالالذقية29012993

احالممها محمود عليالالذقية29119206

مادليى ميار فهد غانمالالذقية29211321

يام وائل فخروالالذقية29316571 كهرمانمبى

ماجدهميس اركان زوباريالالذقية29417357

غيداءميس زكريا طحانالالذقية29516678

ثانيهميس زياد عكوالالذقية29619102

صفاءميس عبد القادر زيرالالذقية29715261

فاطمهميمونه محمد ندافالالذقية29815640

عبلهنادين صالح عليالالذقية29920589

سوسنناي مازن مرتكوشالالذقية30016849

رالنايا عاطف عفيفالالذقية30119784

مي نرميى  وائل عباسحماة30221895

ميادهنغم فيصل غانمطرطوس30313215

سوسننغم مهيار حيدرالالذقية30417359

سوسننور اسامه مكناالالذقية30522078

سلوىنور العيى  محمد متوجالالذقية30617443

ايماننور الهدى يارس ليالالالذقية30719106

يالالذقية30816947
ميثاءنور حسن جوث 

ي االعرجالالذقية30916950
رجاءنور عبد العي 

يالالذقية31017441
زلفهنور علي القاض 

سعادنور فادي بركاتالالذقية31116685

فاتننور مروان ديبالالذقية31215154

فايزهنيكوال ابراهيم حنا ديبالالذقية31310746

محاسنهبه فادي حسونالالذقية31417775

نديمههبه نضال يونسطرطوس31511403

بيانهدى عبد الرحمن عوامهطرطوس31610349

هناءهدى محمد طحالويالالذقية31715669

غادههديل حسيى  أبوعلوشحماة31821460

سمرهديل خليل صالحالالذقية31919555

عفراءهديل عيىس حسنريف دمشق32027178

يالالذقية32115902 ريمهيا سامر الب 

ميساءياسميى  محسن صالطالالذقية32217122

اري    جياسيى  محمود احمدطرطوس3236654

سماهريحيى ايمن ديبالالذقية32410938

10 من 9صفحة 
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احالميزن فائز عدرهالالذقية32511797

ميساءيزن منذر علي ديبالالذقية3269414

فداءيقيى  سلمان الشيخالالذقية3279360

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

10 من 10صفحة 


