
       الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
نوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

علمينايرياراز واهان بدوريانالالذقية116697

يفهارام اكسم طالعدمشق220935 علميشر

علميمنالاشاء عبدهللا محيميدحلب325711

قاطحلب429 يليىلاالء عبدالجواد الشر
مهن 

يالالذقية54909
يهندالبتول صفوان بسيسين  أدث 

علمياديبهالهادي عىلي حسنالالذقية612313

علميفكتوريااليسا سمير عروسطرطوس713366

ةاليسار نزار اسمندرالالذقية819567 علميسمير

يف موىسالالذقية96804 يملكيالير  شر أدث 

يدعدايات هللا محمد جمال عبد الرحمنطرطوس1081
مهن 

يكوثرايمان احمد عىليالالذقية11123
مهن 

يرنيمايمان ايمن شقيفةالالذقية1252
مهن 

ينجالءايمان سامر قدارالالذقية1324
مهن 

يليىلايمان يحنر منجفيكاالالذقية1453
مهن 

علميغيثاءايناس نور المضا حسنالالذقية1519119

يسهانيتايه امير حسنالالذقية165742 أدث 

يتغريدأحمد طالل رجبالالذقية17261
مهن 

علمينهالأمل اياد الجرديحماة1821504

علميميساءأمل عىلي حسنطرطوس1912380

يليناآرام محمد بعجانوالالذقية201889 أدث 

يرائدهآالء احمد داودطرطوس211
مهن 

يرابيهآالء عبدهللا رخاميهطرطوس222153 أدث 

يميساءآية هللا مصطف  فردوسالالذقية2356
مهن 

يمنالآيه هللا عىلي اشقودريالالذقية24149
مهن 

يالالذقية2554
ين  ىآيه سمير تير  يبشر

مهن 

علميهياآيه سميع الخطيبالالذقية2616360

يرائدهآيه عىلي الخلفطرطوس2782
مهن 

يبرنديت الموىسآيه هيثم منصورالالذقية28736
مهن 

يغادهبتول ابراهيم جبورالالذقية295946 أدث 

يندىبتول محمود حسنطرطوس304
مهن 

ى محمد القرصحماة3121358 علميزينببشر

علميهناديتاال لؤي صقرطرطوس3213404

يوفاءجلنار منير شحودالالذقية334676 أدث 

يأملجن  معن عبد الرحمنالالذقية347012 أدث 

علميعبيرجودي بدر محمودالالذقية3515735

علميوديعهجورج زهير خليفهالالذقية3612450

علميألفتجوى فراس ريحانالالذقية3720731

يمهاجوى هشام حمودالالذقية384727 أدث 

علميمن حكمت محمد بكر الريسحماة3919427

ي مسابقة الفنون األول 
 
ين- أسماء الطالب الناجحير  ف جامعة تشر
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يسحرحال أحمد بيطارالالذقية4065
مهن 

يسوسنحال حمدو سعدوحمص4178
مهن 

علميفاتنحال مدحت روي  هبالالذقية4217697

يرناحنير  سمير درغامطرطوس432123 أدث 

يخلودحنير  عبدالكريم زيدانحماة448321 أدث 

علميسكيبهحنير  محسن عريسالالذقية4517126

علمينشينحنير  محمد خلفالالذقية4616414

يخلفهخالديه محيميد الدهشالالذقية474
مهن 

يمريمخديجه محمد عادل طوقاتىليالالذقية48152
مهن 

 سالم عىليطرطوس49184
يضىحخض 

مهن 

يطرطوس502180
يف  يملكخنساء ياش شر أدث 

يغادةدانية عبد الوهاب طويلالالذقية5128
مهن 

علمينوالدينا خالد زيتونالالذقية5221380

يرناراما ابراهيم حمودطرطوس532431 أدث 

يسلوىراما فؤاد يزبكطرطوس5410
مهن 

يراميةرغد زاهر جدوعالالذقية5574
مهن 

يروعةرغد صبىحي المصطف الالذقية5630
مهن 

علميميادهرند رفعات زهرهالالذقية5717345

ياسمهانرهام هيثم رجوبالالذقية58106
مهن 

يسهامريم طاهر سليمانالالذقية597410 أدث 

يداليازيا حسام فنديالالذقية604702 أدث 

يرانيازين العابدين بشار عيدهالالذقية61797 أدث 

علميجينالزينب عصام شحادهالالذقية6220607

يفاتنسدرة عمار عجايبالالذقية6310
مهن 

يخديجهسدره عىلي خبازهطرطوس6419
مهن 

يمن سعاد خالد الكرديطرطوس6520
مهن 

يمنالسلوى خالد حاج جمعهالالذقية66160
مهن 

يالالذقية6718284
علميعبيرسمايا فراس كناث 

علميوفاءسناء عىلي السيدطرطوس6810104

ينضهسندس جهاد جبيىليالالذقية6911
مهن 

يارتسامسهير اسامه عيىسالالذقية707593 أدث 

يريفاسهيال محمد رجبطرطوس713371 أدث 

علميانعامسوزانا انور حيدرطرطوس7210661

يمن شذا زهير شعبانالالذقية7337
مهن 

يرلشذا فراس زيودالالذقية74163
مهن 

ياسماءشذى محمد ايمن هرموشالالذقية75214
مهن 

ياملشهاب الدين بالل احمرالالذقية76410
مهن 

يعائشهشهد صالح الدين عثمانطرطوس772194 أدث 

يايمانشهد يوسف حرباحماة787140 أدث 
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يرانيهصبا عمر البحرالالذقية79165
مهن 

يالالذقية807701
يفاطمهعال محمد صهيوث  أدث 

يرشاعىلي سامر غديرالالذقية812699 أدث 

علميرغداءعىلي معير  معروفالالذقية8211274

يعبيرغدي صفوان مخلوفالالذقية831754 أدث 

يروبهغن  معير  غانمالالذقية8439
مهن 

يايمانفاطمه احمد كفاح حاج جمعهالالذقية855930 أدث 

يخديجهفاطمه سامح العجيلالالذقية86166
مهن 

يجمانافاطمه مصطف  محوالالذقية8786
مهن 

يكوكبفرح محمد حاج قاسمالالذقية887784 أدث 

يرنيمالنا احمد عبدهطرطوس8925
مهن 

يالالذقية904439
يأملالنا محمد صالح قباث  أدث 

علميميسونلبن  ابراهيم صيوحطرطوس9110248

ييشىلجير  فيليب معمارالالذقية9240
مهن 

يفدوىليال محمد المحمودطرطوس9329
مهن 

ا موىس اسكيفالالذقية944597 يرانيالير  أدث 

يأمينهليىل يوسف الحسير الالذقية9592
مهن 

علميهالهمايا أحمد الحاطومالالذقية9616844

علميعايدهمايا كمال ونوسالالذقية9715861

يمهامايا محمد محمدطرطوس9894
مهن 

علميابتساممحاسن احمد شيخ يوسفالالذقية9921581

يميساءمريم ياش شقوفطرطوس1002923 أدث 

يحنانملكه معن غرابالالذقية10195
مهن 

يهيفاءمنار عامر الدادهالالذقية10243
مهن 

يلبن من  وائل ادريسالالذقية10396
مهن 

يالالذقية10420981
 
علميعبيرمي احمد الحاف

علميثورهميار محمد ديوبالالذقية10512591

يضياءميالد صالح ابراهيمالالذقية1062937
مهن 

علميميهناتالي زياد عطيهطرطوس10713627

يحالنايا دريد حانوتحمص1087490 أدث 

علميسليمةندى عبدهللا درويشالالذقية10921609

علميالهامنوار منير الوزوطرطوس1107559

يالالذقية11144
يمريمنور الهدى ايهاب حساث 

مهن 

علميمن نور جمال عبد هللاطرطوس11213795

يسبأنوران حيدر عبدهللاطرطوس1132439 أدث 

يفاطمةهادي باسم زينطرطوس1143364
مهن 

علميعواطفهايدي نظام درويشالالذقية11517361

علميسمرهديل خليل صالحالالذقية11619555

انالالذقية11717801 علميرجاءهال عىلي عمير
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يرامياهيا هيثم سليمانالالذقية1188278 أدث 

ينجاحيارا اكرم مهناالالذقية1198322 أدث 

علميسوزانيارا حسير  حمودطرطوس12010516

يرمزيةيارا محمد حامدطرطوس1213709 أدث 

ياحالميارا نارص جمعهطرطوس122176
مهن 

يالالذقية12398
يفاطمهياسمير  اسامه صهيوث 

مهن 

يهدىيمامه عىلي عجيبالالذقية124175
مهن 

يابتساميوسف ايمن شاشطرطوس1251504 أدث 

علميسائرهيوسف ياش عمارطرطوس1265300

الدكتور بسام ابراهيم

وزير التعليم العالي

والبحث العلمي
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