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تغريد سليمانإبرإهيم سليمان سليمانطرطوس17363

نطرطوس26617 إلهامإحمد صادق حسي 

منتىهإحمد عدنان عابدهطرطوس33902

ىإحمد دمحم سليمانطرطوس46464 بشر

إدعيطرطوس53942 قمر إلزمانإسامه صهيب إلبر

آسياإسبليا فائز دمحمطرطوس610222

فاطمهإسماء إبرإهيم حسنطرطوس78629

ليندإإسيل علي دمحمطرطوس811497

منالإغيد دمحم إبرإهيمطرطوس96171

وفاءإلياس إندريه دإؤودطرطوس104812

ي نزإر جبورطرطوس118634
ن
حنانإماث

فرإذإيالذ مهالئل سلطانطرطوس1213096

سوسنإيالف سمب  مرعيطرطوس1313010

فاطمهإيمان رإئد إلرعوإنحمص1423482

يطرطوس1511325
لينا إسعدؤرسإء مالك إنباشر

سونياؤليسا فوإز محمودطرطوس168849

بلسمؤنانا سامر يوسفطرطوس178635

سناءأحمد علي باشاطرطوس186908

ريماأليسار محسن أسدطرطوس199744

ىأمل خالد قاسمطرطوس208921 بشر

إيمانأنجل خالد إبرإهيمطرطوس218924

هدىآالء عدنان عمرإنطرطوس2211498

ىآالء علي إبرإهيمطرطوس2313410 بشر

نادرهآيه إيمن دقماقطرطوس248926

تغريدآيه أبمن ديبطرطوس258925

رإئدهآيه بشار إسماعيلدمشق2639961

هدىآيه عدنان عمرإنطرطوس2711501

ميساءآيه فرإس عليطرطوس2811304

ليلآيه مالك سليمانطرطوس299312

ميساءآيه محمود إسماعيلطرطوس309471

أميمةبانا علي أحمدطرطوس3112287

حليمهبتول عبد إلفتاح ناصيفطرطوس329841

ميساءبتول عصام سلومطرطوس3314313

خديجهبتول ماهر عبودطرطوس3413131

مننبشار مظهر عبودطرطوس355914

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
ن
ن ف  2023-2022للعام إلدرإشي - جامعة طرطوس-إسماء إلناجحي 
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ىبالل دمحم محمودطرطوس364420 بشر

رإنيابيلسان حيدر رستمطرطوس3710088

ودإدتاال علي سليمطرطوس3812636

رناتاال دمحم طوفانطرطوس3910283

رزإنتاليا نبيل سعدطرطوس4012119

باديهجعفر عبد إلكريم عيىسطرطوس416199

ميجعفر عالم إسبرطرطوس426007

إلهامجعفر مناع ملحمطرطوس435119

ليلجعفر يحي أحمدطرطوس443957

سونياجالل علي ميهوبطرطوس455778

وفاءجلنار دمحم شدودطرطوس469380

سونياجنان مظهر دبولطرطوس479579

ؤنعامجهان عصام ديبطرطوس489847

رثرجود يحن  قاسمطرطوس495134

شاديهجودي حيدر زغبورطرطوس509479

غنوهجودي رإمز إلنجارطرطوس5111639

سهامجودي علي حسنطرطوس5213218

ثناءجودي علي سالمهطرطوس539480

مياسهجوري حسن مرعيطرطوس5413020

هاالجويل فرإس دمحمطرطوس5513192

هحسان زيد عليطرطوس565938 سمب 

سهب حسن طالل إبو عباسطرطوس575940

هيالنهحسن عادل مصطفنطرطوس585164

إملحسن عماد إلدين إسبرطرطوس596523

بعثيهحسن دمحم ديوبطرطوس604960

 علي منصورطرطوس614262
ن نورحسي 

ن نرصت دوباطرطوس625014 هالهحسي 

فايزهحال أحمد إالحمدطرطوس638651

ن قردحيريف دمشق6426057 عالحال حسي 

نجوىحال منذر حسنطرطوس659146

مهاحليمه عثمان حجوزطرطوس669048

ن إكرم سليمطرطوس6713221 إسمهانحني 

 حافظ عليطرطوس689487
ن ربابحني 

ميساءحيدر علي إلخنسهطرطوس694562

عبب حيدر علي أحمدطرطوس704075

7 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 إلدرإشي - جامعة طرطوس-إسماء إلناجحي 

رشاخزإم باسل جمعهطرطوس719148

هبهخرصن جالل نعمانطرطوس727185

فاطمهخرصن لؤي خرصنطرطوس736478

يدإنيه حسان إبو إلزينطرطوس749115
ن
إماث

صفاءدإنييال فرإس شدودطرطوس7510289

سحردلع منب  جمعهطرطوس7612764

ربادموع وإئل إلخطيبطرطوس779593

يطرطوس7811338
ن
نىه بشوردياال نزهات إلمعرصإث

سهامدينا بسام قاسمطرطوس7912821

روالرإما حسن مصطفنطرطوس8013222

رإنيارإما عماد محفوضطرطوس8112166

حنانرإما غسان هنديطرطوس8212127

ماريرإمز وليد دبورهطرطوس833986

سوزإنرإمي دمحم عبد إلرحمنطرطوس844344

رحابرزإن هيثم سليمانطرطوس858803

غادةرغد إياد إبرإهيمطرطوس8610372

إحسانرغد زياد إالسعدطرطوس878660

عال عماررغد سامر هيكلإلسعودية8860060008

ريمرنا إبرإهيم عجيبطرطوس8910637

عائدهرنا علي إحمدطرطوس9013028

جوإنارنا هيثم عليطرطوس9113196

شاديارهف رإمي سليمانطرطوس9211569

روالرهف زياد حمدإنطرطوس9312576

فايزهرهف طالب عمرإنطرطوس9411266

فاتنرهف غالب إلشاميطرطوس9512078

ليندإرهف وضاح حسنطرطوس968991

سمررهف يحن  حمودطرطوس9713031

زينب حبيبروز غانم سليمانطرطوس9812018

سالمرؤى سليم تامرطرطوس9912822

علياريتا حسام يونسطرطوس1009059

ندىريم خرصن يوسفطرطوس10112479

ميساءريم رإمز إلمحمودطرطوس1028812

ودإدريم معن دمحمطرطوس1038897

ندىريم نسيم ديبطرطوس10411647

عائدهريما كامل سليمانطرطوس1058866
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فاتنزين إلعابدين بسام حسنطرطوس1065088

رنازين إلعابدين لؤي إليوسفطرطوس1077266

سهب زين إلعابدين دمحم خرصنطرطوس1084445

إري    جزين إلعابدين نزإر إبرإهيمطرطوس1095250

شاديهزين مازن ديوبطرطوس1104980

ساميازينب خليل منصورهطرطوس11110057

رماززينب مهدي دمحمطرطوس1128679

عائشهساره إحمد دعبولطرطوس1139065

وعدساندي آصف إلسيدطرطوس1149874

هدى عمرإنساندي صقر شباططرطوس11513325

هندساندي مازن معالطرطوس11612695

وفاءساندي يوسف جمعهطرطوس11713046

غادهسعد يارس حمودطرطوس1183990

رويدهسالم علي يونسطرطوس11911650

هويدإسلفانا وليم حسنطرطوس12013004

ساميهسلمان إحمد سلمانطرطوس1216652

دإرينسليمان يوسف إبرإهيمطرطوس1227238

هدىسنا عصام إدريسطرطوس1239875

عرفانسنا قاسم شمهطرطوس12410243

فادياسوسن يوسف غانمطرطوس12510000

ن عبد إلرحمن شقوفطرطوس12611818 هاالسولي 

بثينهسيدره جالل حميدطرطوس12711610

روزإرياسيدره مروإن حسنطرطوس12810244

ي غازيطرطوس1299505 تيماءسيدره ناحر

ن عيىس إلظماطيطرطوس1308688 غنوهسيلي 

عزيزهشام إنيس وسوفطرطوس13111865

بكطرطوس13213049 زبيدهشام مهد خب 

ليلشذى علي عليطرطوس13313050

فاتنشهد ماهر إبو قاسمطرطوس1349169

نهالشهد محمود حبوسطرطوس1358689

نطرطوس13610298 ليندإشيماء محمود حسي 

شفيقهصبا محمود دإغرطرطوس1378690

عروبعبد إلحميد رياض إلخطيبطرطوس1384353

هيامعال عيىس سلمانطرطوس13912599

ريماعالء بشار سليمانطرطوس1404640

7 من 4صفحة 



 الجمهورية العربية السورية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
ن
ن ف  2023-2022للعام إلدرإشي - جامعة طرطوس-إسماء إلناجحي 

سناعلي جودت حمودطرطوس1416965

ديماعلي حسن حرباطرطوس1427212

علي شوكت حمودطرطوس1436181
منن

ندىعلي مازن إحمدطرطوس1444011

أسيلعلي مازن حمدإنطرطوس1457392

لبيدةعلي وإئل ونوسطرطوس1464583

إبتسامعيىس علي محفوضطرطوس1474020

ديمه عبد إلرحيمغدي حسان درإجطرطوس1487371

ن جنودطرطوس1498827 مهاغزل حسي 

سالمغنن حسام حمودطرطوس15012600

إناسغنن عماد إلدين إبرإهيمطرطوس15110191

ميلياغنن نزإر سليمانطرطوس15213054

سهامفادي زياد وسوفطرطوس1534289

رإنيافاطمه رمزي شحودطرطوس15410306

وسامفرح سائر حسنطرطوس1559173

ميكارن بسام كرمطرطوس1569888

كلودياكارول بسام إلحارثطرطوس1579079

ن عباسطرطوس1585921 نعمتكريم حسي 

نهالكنانه عدنان طالبطرطوس15912192

سهيالكنانه مؤيد رقيهطرطوس16013149

ن ضاحي مصهطرطوس16112256 فاتنلجي 

ن دمحم عروسطرطوس16213248 زينهلجي 

ن نزيه إسماعيلطرطوس16312606 هوإزنلجي 

إنعاملميس فوإز قاسمطرطوس1648958

فتاةلورإ يحن  إلعليطرطوس1659717

مهديهلونا إدهم ظاظاطرطوس16610251

سالمليال بدر دمحمطرطوس16712295

منالليال دمحم عباسطرطوس1688707

إريسليل سليمان شلوفطرطوس1698709

عبب ليل وإئل زيدإنطرطوس17010138

ن منذر سليمانطرطوس17111722 وفاءلي 

ن دمحم منصورطرطوس1728710 إنتصارمادلي 

سحرماريا نضال إلشيخطرطوس1739182

دياناماسه رضا عبد إلرحمنطرطوس17412199

مايا علي ونوسطرطوس17512616
طماضن
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ناديهمايا يارس سحلولطرطوس17612135

ثناءدمحم آصف دمحمطرطوس1776188

ندمحم سعيد إحمد حرإتطرطوس1784039 ياسمي 

نشينمحمود مهند مصطفنطرطوس1797166

رزنمرح تمام رقبوطرطوس1809261

نطرطوس1818718 ريماندإمرح فايز حسي 

رنامرح نبيل عبدوطرطوس1828836

غوىمرح يارس ديبطرطوس1839186

لينامروة علي خطيبطرطوس18411525

خلودمروه علي إلعجوهطرطوس1859897

إحمريانا بسام إلشاميطرطوس18611623 إنشر

يطرطوس1879815
ن
ناهدمريم تمام بيشاث

سوزإنمريم حاتم ضغامطرطوس18813161

سالفمريم حسام باللطرطوس18913211

نجوىمالك يوسف مرعيطرطوس19010151

فا نوإر رزقطرطوس19110837 إبتسالمنب 

سناءمها إكرم عيىسحماة19220629

هناديمي إهاب سليمانطرطوس1938838

إ رمزي حمودطرطوس19412416 نشينمب 

إ هيثم بركاتطرطوس1959817 نشينمب 

ي أكرم ديبطرطوس19611903 ميساءمب 

يام حرب إبرإهيمطرطوس19710153 نمب  إيلي 

يام ماهر عيىسطرطوس19813250 وفاءمب 

يت إكرم إحمدطرطوس19913231 مرفتمب 

نطرطوس20013329 يم زياد حسي  عبب  حيدرمب 

تغريدميس إحمد إحمدطرطوس20110314

إناسميس حسام عاقلطرطوس20213176

ريمنايا عالء عبد هللاطرطوس20310155

سمرندى يحن  حمودطرطوس20413080

يارسهنرفانا هالل حسنطرطوس2058729

تغريدنغم شعبان جهجاهطرطوس20611475

ىنغم عبد إلكريم إبرإهيمطرطوس20714352 بشر

صبانغم محمود سعودطرطوس20811555

يطرطوس20911556 إميمهنغم نضال إلعحر

رإنيانغم هائل أسعدطرطوس21012214
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فضيلهنهله فيصل هيكلطرطوس2119101

هيفاءنور ؤهاب حسنطرطوس2129271

ميسوننور آصف عليطرطوس21312664

إيفيت رسكونور جورج عبيدطرطوس21411365

ريمنور حمزه عليطرطوس21513215

نشيننور زياد إلشيخ إسماعيلطرطوس21610159

منالنور سام حمودطرطوس21713007

مديحهنور عبد هللا طعمهطرطوس2188732

معينهنور كمال شباططرطوس2198735

سمرهادي مجيب مباركطرطوس2206627

وقهادي منب  خطيبطرطوس2214597 رسر

ي دمحم حسنطرطوس2224047
ن
عبب هاث

ريههيا حيان عليطرطوس22313216

نعىمهيا عالء ديوبطرطوس22412037

عبب هيا فرإس إلشماليطرطوس22514463

رناهيا يونس دمحمطرطوس2268741

رإنياورد حسن حسنطرطوس2277196

سعادوسيم غالب حسنطرطوس2286191

فاطمةوضاح عبد إلرزإق طرطوشيطرطوس2294215

ريميارإ سلمان دمحمطرطوس23013091

هااليارإ عصام عبدهللاطرطوس23113236

تغريديارإ كمال دمحمطرطوس23210171

ن ماهر ريشهطرطوس23311371 فتون دمحمياسمي 

غيثاءيزن باسم سليمطرطوس2346891

لينايزن سامر غانمطرطوس2356272

نيزن مهند حسن قدورطرطوس2365072 مادلي 

نوإليعقوب خرصن رزوقطرطوس2376598

جوهرهيوسف آصف كتوبطرطوس2384308

هيوسف سعد مياطرطوس2394990 أمب 

نطرطوس2406894 ن شاهي  غانيهيوسف شاهي 

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلىمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم
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