
  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

يحماة110466 سوسنإبرإهيم باسم إلحلب 

نإبرإهيم نصار إلعباسحماة213037 إلي 

إنتصارإحمد إبرإهيم عروبحماة310576

نإلكويت450220553 ن إمي  ختام إلحمويإحمد إمي 

فاطمهإحمد خالد برإزيحماة512639

سكينهإحمد رياض إلشيخ عليحماة613357

رشاإحمد محمود حمنديحماة713215

حياةإرسإء عمر إلكرديحماة823401

عائدهإرسإء دمحم عالم إلحلبيهحماة923402

فضهإسالم دمحم إلقطيشهحماة1021140

ن إلمحمدحماة1116587 نابغهإسماء حسي 

هاديهإسماء عبدإلرزإق هللوحماة1223407

رث إليسار محمود شاليشحماة1321378

هيامإليسار نضال إلوسوفحماة1420813

رغدهإنس دمحم عزإم بيطارحماة159620

عبي إيمان بسام عاشورحماة1620889

رجينهإيمان عبد إلرحمن إلسيد دمحمحماة1717636

ليناإيناس إمجد كعيدحماة1817322

تغريدؤباء منهل بدورحماة1921361

يحماة2017142
فاديهؤرسإء كنان إلببن

إلهامؤنارة دمحم خبازةحماة2120816

ن كلثومحماة2221406 رإمياؤنانا إمي 

مانؤيالف فوإز إلخالدحماة2318950 لي 

ماريؤيما باسم سعدحماة2418758

يحماة2517633
ن
نابغهأبرإر عماد إلخاث

لبانهأحمد رفيد إلشيحاويدمشق2622521

هيفاءأحمد فادي زهرهحماة2715213

يةأحمد محمود عروبحماة2813291 خي 

حسنةأحمد نضال شويشحماة299011

سحرأسماء دمحم تيناويحماة3016072

كنانأسماء مصطفن عزيزحماة3123412

وفاءأمجد علي قاسمحماة3212657

فاطمهأنس إحمد إلعمرحماة3315235

عائشهأنس سامر إلعوضحماة349030

غيدإءأيمن سامر حمشوحماة359299

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
ن
ن ف  2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حماه-إسماء إلناجحي 
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برونيهآنا إيهم إلنعمهحماة3619009

ندىآنا حازم جليلحماة3718751

يحماة3820901
ن
فكرهآية هللا سامر إلشعرإث

سمرآية فهد إعبيدحماة3917231

جهادآيه حاتم بيسكيحماة4016865

جميلهآيه سمي  إلخدإمحماة4121380

ثروتآيه غالب إلشعارحماة4217580

نادياآيه دمحم إلخطيبحماة4320897

إنعامآيه نبيل هرموشحماة4420819

مبنبدور خالد طعمهحماة4517490

يحماة4622675
ن
ي قروإث

زكاءبسمله عبد إلغبن

نسيبهبشار سمي  إلفارسحماة4712672

بتولتاال قصي إلجرعتليحماة4821572

ندىتسنيم عبدإلحكيم سعيدحماة4916878

إيمانتسنيم دمحم إلحسنحماة5018411

سندستسنيم دمحم ناهد إلجاجهحماة5116366

فاطمهتسنيم نجم إلحبيبحماة5223453

هناديتماضن ماجد مصطفنحماة5316469

سهي جود حسن عبد إلجوإدحماة5422700

يحماة5517494
نابغهجود عصام إلبوس 

عالجود عمار إلعبد إلرزإقحماة5616011

دياالجودي إلياس سليطحماة5715729

ن عزوحماة5816470 بيانجودي حسي 

غاليهجودي رإمز إلريسحماة5917242

إيمانجودي ماجد جوالقحماة6017337

معززجودي دمحم زكي إلشيخ طهحماة6116107

رهيفجودي دمحم عمار رجبحماة6216616

رإنيهجودي مرهف زبي حماة6316728

زينا إليوسفجويل عماد إليوسفحماة6419034

صبحيهحذيفه مروإن صباغحماة659966

خالديهحسام دمحم غيبورحماة6613063

يحماة6716013
كندهحال عبد إلجبار إلببن

حسناءحال علي إلقطريبحماة6820927

ختامحيدر دمحم إالحمدحماة6910945

وقخالد أيمن إلعبيدإنحماة709539 رس 

9 من 2صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
ن
ن ف  2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حماه-إسماء إلناجحي 

ريماخديجه دمحم زكي إلجاجهحماة7117647

شذإدإنيا دمحم إلخليفهحماة7217498

رقيهدإنية دمحم إلعبدإلرحمنإلرقة7310287

ن إلصحنحماة7416373 رزإندإنيه إمي 

غادهدإنيه حسان جوإدحماة7522721

إسيمهدإنيه مهند إلحمويةحماة7617167

هدىدعاء إبرإهيم جدعانإلرقة7710292

سحردالل إنور هارونحماة7822207

ندىدالل صائب خدوجحماة7921490

منالدالل دمحم عليويحماة8017649

ليندإدلع لؤي أسعدحماة8120931

روعةديمة رياض إالدريسحماة8223472

سوزإن إلمرصيديمه مهند كوجانإلسعودية8350220380

سمردينا فدإء زينوحماة8420935

سلىمرإما حسان عكرهحماة8523478

زريفهرإما عمر إلعباسإلرقة8610392

خلودرإما موفق إلحسنحماة8716022

عتابرإوإ علي إلدعاسحماة8820938

نجاةرباب وليد عوإدحماة8920940

يحماة9010377 ليناربيع عهد يازج 

جلناررجا نضال يوسفحماة9112705

ريمرشا قصي إلنبهانحماة9221339

يحماة9323492
 
عبي رشا مازن إلحكوإث

ن طالب إغاحماة9423496 نجوىرغد حسي 

سماحرغد فرإس شقفهحماة9517505

هالهرغد فوزي سالمهحماة9617652

ن حاج قاسمإدلب976039 حنانرغد معي 

رندةرفيف دمحم طلعت معلمحماة9823502

آمنهرنا ماهر درويشحماة9920957

سارهرند سامر جربوعحماة10018813

ربابرهف سامر زينوحماة10120965

ليلروإن إبرإهيم إلحمويحمص10223120

نزههرؤى إحمد إلمشعانحماة10316474

يحماة10415750
 
سوزإنرؤى عبد إلباسط إلحكوإث

هيامرؤى دمحم قشمرحماة10521385
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سندسريام أكرم دإؤدحماة10621646

فدوهريام جي  حيدرحماة10721291

دعدريتا حسن نرصهحماة10820976

سعادريم معروف إسطفانحماة10918814

بيانزكريا إحمد إالحدبحماة11010254

غادهزكريا حمزه إسماعيلحماة11113280

هندزهوه عبد إلهادي مصطفنحماة11216561

ندىزينب مازن خليلحماة11321292

سناء بنودزينه غسان ليوسحماة11419055

يحماة11517517
ن
فاتنساره حسان عروإث

ينساره سامر حيدرحماة11621296 شي 

جماناساره سامي إلعيىسحماة11721614

سهامساره دمحم إلصالححماة11820181

آياتساره مهند إلجرفحماة11920983

يحماة12017263 وفاءسالي عبد إلفتاح حالق قنطقج 

إملسالي علي جاكيشحماة12120985

فطمةسدرة مصطفن إلدبورحماة12216984

هناديسدره عبد إلسالم جعبانحماة12316034

فيحاءسدره عبد إلمنعم حميمصحماة12416764

يحمص12523301
ن
ف ماريسعاد فؤإد صي 

تغريدسلىم إدريس دلولحماة12621580

عائشهسلوى حسن شنتوتحماة12722275

يرسىسليمان خالد عربوحماة12810313

مبنسما غياث إلماغوطحماة12920997

سحرسماح إبرإهيم إلعليحماة13017083

ريمسمية إيهاب جدعانحماة13117370

فاطمهسميه عبد إلمنعم إلمحمدحماة13215782

نىهسنا معن مي  يوسفحماة13321001

يحماة13416907 ديمهسناء مهند سبسب 

ميادهسوسن عبد إلحكيم إلعمرحماة13517525

روعةسيدرإ خالد خطابحماة13616566

حنانسيدرإ فاروق سالمهحماة13718025

يحماة13816279
ين حسام إلشامي إلمنيبن قمرسي 

ين زياد حنه عفارهحماة13921010 ريمسي 

برنديتسيما صفوإن إفرنسيسحماة14018821
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ماريشغف مازن إلشعارحماة14121509

صباحشمس سلمان إلديابحماة14220053

رإبعهشهد إحمد إلدرويشحماة14323545

رإمياشهد حسام كاترينحماة14419073

عبي شهد رضوإن قلفهحماة14521015

شهد عمر تفتنازيحماة14615912

إزدهار كرديش 

معرإوي

هالشهد دمحم فطومحماة14721019

نرسينشهد ميالد جروجحماة14818823

هدىشيماء دمحم نزإلحماة14916789

عالشيماء مصعب شيخ إلنجارينحماة15016175

يحماة15123556 فادياصفاء صفوإن قندقج 

بيانصفاء عبد إلكريم فنوشحماة15217097

إنصافصفاء محمود إلعويرحماة15323558

يدمشق15439070 ي فادي إليازج 
ن
بثينةصوف

يحماة15515797
ن
نورهضحوك باسم إلغباث

عبي طيف محمود إلسعيدحماة15621022

إلطافعاصم عبد إلقادر موسحماة1579995

أنعامعائشه دمحم منقذ إلمرصيحماة15823561

يحماة1599088
ن
ريمعبد إلرحمن إدهم عروإث

ميادهعبد إلرحمن زياد إلعليحماة16013088

نوإلعبد إلرحمن مازن عطارحماة1619702

هيفاءعبد إلرحمن دمحم طنجوحماة16210206

رناعبد إلرحمن يحب  جنبازحماة1639548

داللعبد إلعزيز بدر إلمنصورحماة1649482

روإءعبد هللا سامر بصوحماة16512727

ميساءعبد هللا سمي  باروديحماة1669324

إيمانعبد هللا عبد إلناض إلناضحماة16710019

هيامعبد هللا عمار خلفحماة16812985

فريال إلرجبعبد هللا دمحم إلرجبحماة16910861

برإءهعبد إلمحسن مرهف إلحدإدحماة1709327

نجوى إلرحالعبدإلقادر دمحم نور عبدإلرحمنحماة17111113

رإئدهعبي  حيان شيخ طهحماة17216042

صباعدنان بسام إلمرصيحماة1739125

منالعزه إحمد نجارحماة17417193

ميادهعزه دمحم إلسعديحماة17516183
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علياء عيدعال إحمد إلنابلىسيحماة17619988

يحماة17712745
ن

عتابعلي قتيبه ياغ

روالعلي ماهر وردهحماة17812747

سماحعلي مصطفن عبد إلرزإقحماة17912066

غصونعليه مصطفن إلعطارحماة18016920

عبي عمار حسام منجدحماة18110033

ي إلصي إلرقة1828517
ن
هيفاءعمار يارس حوإرث

رحابعمر أحمد كناكرحماة1839765

إبتسامعمر عبد إلناض خلوفحماة18412760

وفاءعمر نضال كف إلغزإلحماة18510038

رإبعهعمرإن خميس جاسمإلرقة1867217

لمياءعمرإن عبد إلجليل إلعمرحماة18715329

مريمعمرإن دمحم فؤإد عابدإدلب1884007

نرجسغازي تمام فحامحماة1899498

خلودغزل عيىس سعيدحماة19019339

لبنهغصون دمحم إلشعارحماة19121518

يحماة19219991 مبن رزوقغبن دمحم إلهيب 

منالغبن هشام وهوبحماة19317673

بيدإءفارس زياد خليلحماة19413010

حفيظهفاروق طالل عيودهحماة19511034

ؤنصاففاطمه دمحم إلمحمدحماة19618559

بدريهفاطمه دمحم عديحماة19716395

خديجهفتاة سليمان سلهبحماة19820063

ميساءفرح مهند وردحماة19921038

فاطمهفريال جهاد محنايهحماة20015812

إزقصي رإئد إلعليحماة20115337 شي 

هناءقمر خالد إلصباغحماة20216815

نفلهقيس قصي رزوقحلب20322410

نىهكاترينا عزيز شموطحماة20417741

غاده نعمهكارمن صفوإن نسبحماة20519083

فاطمهكريم بشار يوسفحماة20612778

سلوىكريم منهل زعي حماة20712779

نحماة20812781 فدوىكنان أنمار إمي 

عنانالنا إسماعيل عجوبحماة20921043

عالالنا عثمان باروديحماة21017542
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نرسينالنا محمود إلطباعحماة21116205

ن فادي إلعباسحماة21220727 عبي لجي 

ن دمحم إلحاج إحمدحماة21315924 إت شنولجي  خي 

ن موس إلجمالحماة21418283 يرسىلجي 

إمللما إحمد إلغزيحماة21516927

عائشهلىم عبد إلعزيز عز إلدينحماة21621810

ن ريحانحماة21722885 إحالملمياء حسي 

نرسينلميس عبد إلكريم إلفيلحماة21821231

رسإبليث إياد زينوحماة21912938

هاويهليالس دمحم مكحليحماة22017112

ىليل معمر إلخالدحماة22115819 برس 

ن دمحم إالحمدإلرقة22211440 عبي لي 

نهلهلينا دمحم طه إلمصطفنحماة22316499

غادةماري حسن هابيلحماة22421056

ؤكرإمماريا خليل هويديحماة22516500

قمرماريا عبد إلقادر برهانحماة22617469

غادهماريا عماد هللوحماة22717681

رناماسه معز حيدردمشق22835634

يحماة22917546
 
ينمايا باسل عبد إلباف سي 

صبامايا عبد هللا ضعونحماة23021059

ن سفافحماة23117547 جمانهمايا دمحم ياسي 

مخلصهمجد سعيد إلبذويرحماة23210163

إنطوإنيت إلسعدمجد وليد إبوصفرهحماة23311467

منتىهدمحم إحمد محمودإلرقة2347549

ندىدمحم أديب رسالن أشقرحماة2359580

رنادمحم ديب حيان إلحلبيهحماة2369178

رإميادمحم ديب محمود دوريحماة2379179

يحماة2389814 نايفهدمحم زكريا دمحم خرصن

بوطليحماة23913274
ودإددمحم زياد رس 

رفاهدمحم علي عماد إلسيد عليحماة2409511

أسماءدمحم محمود إلجمعةحماة24111045

تماضندمحم مرإد إلعلوشحماة24211047

روعهدمحم يحب  زكريا إالبرإهيمحماة24311157

زهيهدمحمنور إحمد مرغيإلرقة2447886

سهي محمود إحمد عزوحماة24513175
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ن ريحانحماة24610081 إحالممحمود حسي 

رماحمحمود عبدإلحميد إلسحارحماة24710177

ي خسارهحماة24811058
ن
آسيامحمود عبدإلكاف

شهامهمحمود عميد إلمرصيحماة2499842

نورةمحمود دمحم إلجدوعإلرقة2507975

ي دإعورحماة25116501
وفاءمرإم عبد إلغبن

ميساءمرح مهند وردحماة25221063

فرإهمريم حسن عفوفحماة25321396

إيمانمريم ماهر حاج يوسفحماة25416505

يف إلصموديحماة25510088 صفامصطفن رس 

إخالصمالك إحمد إلدإحولحماة25621586

عائدهمنار حسان فرجحماة25720858

هدىمبن إمجد سللورةحماة25817550

إري    جمهيار عبد هللا دإؤدحماة25912824

وفاءمي مصطفن كشباشحماة26015991

يام رإئد إلمرضعهحماة26118790 رندهمي 

يحماة26217552
غنوهميس زإكي إلدندس 

خلودميس غسان يوسفحماة26320859

يحماة26421077
ن
نهلهميس دمحم إلشعرإث

مىهميشيل جورج إالبرإهيمحماة2659457

ماريانايا مفيد نصارحماة26617765

سلىمنايف وليد عبد إلفتاححماة26712963

غادهندى حنا نجارحماة26818846

صفاءندى يارس إلسعيدإدلب2696515

رونيانصار مرصن نيوفحلب27015981

ضياءنرص مهند فخريحماة2719412

سمرنضال عبد هللا إحمدحماة27212834

هديلنعمه عبد إللطيف إلريسحماة27316231

ريمانغم دمحم إلحمويحماة27421089

نحماة27510104 ن طربي 
سوزإننهاد معي 

يحماة27615995
مزنهنهله حسام ببن

مروهنور إلدين عبد إلمنعم إالحدبدمشق27733240

يحماة27821312 سوسننور إلهدى إسماعيل صليب 

ميساءنور إلهدى خالد إبرإهيمحماة27923626

فايدهنور عبدإلمنعم إلعليحماة28023624
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عنانهاجر بسام سعدحماة28121096

ي مظهر إبو قاسمحماة28212843
ن
هندهاث

غادههبه حسان إلدإحولحماة28317413

عالهبه زياد خليلحماة28418530

نهبه مجدي عوكانحماة28518803 ياسمي 

يحماة28616000
غفرإنهزإر مهرإن إوضه باس 

ماجدههال عدنان إلعبد هللاحماة28721102

روعههيا ماجد إلقصي حماة28821103

عبي هيام غسان إللجىميحماة28917565

زإهرههيفاء وإئل نجارحماة29017567

سعادوديعه عماد كالسحماة29116578

يحماة2929232 روعهورد دمحم رياض إلحلب 

إنتصاروئام دمحم علي قشمرحماة29321137

تغريديارإ رفعت حيدرحماة29421405

رحابيانا زياد إالبرإهيمحماة29521314

فاطمهيزن حافظ إلرجبحماة2969460

ضياءيزن خالد إلموس إلمكسورحماة29710240

حياهيرسى عمر إلعباسحماة29823640

فتيمبن عدرة عدرةحماة29921118 مي 

نهاديمبن كمال إبوقاسمحماة30021120

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلىمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم
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