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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

خديجهابراهيم جمال السيدريف دمشق120050

ن الحمود االسماعيلالرقة28204 نعمهابراهيم حسي 

كفاحابراهيم عبد هللا القاسمحمص311448

هزاراحمد حازم دهمانحمص413712

وفاءاحمد صالح الدين مرادحمص511007

عبي احمد محمد العزوحمص613207

ليناارساء محمد فايز خلفالسعودية730110053

منالاالء مازن النقريحمص820264

سميهاالء مصطفن طباطب تسونحمص921620

نحماة1011433 هندالبي  جابر برشي 

نورهامنه فراس ادريسريف دمشق1128536

ستيالايمان احمد الجاعورحمص1219014

هيفاءايمان حسن العمارحماة1322586

سلماايه عمر ديابحمص1419546

مريمإقبال عماد الطباعحمص1519005

روضهإيالف زهي  عمي حمص1620280

دالياإيليا جهاد الياسحماة1711435

ندىأسماء بالل الصائغحماة1821625

رشاألما عزام العبدهللاحماة1920760

رحابألماظه بسام نرصهحماة2025002

نحمص2119616 غزلأمل بسام شاهي 

ي الحارثحمص2222561 نجاحأمل ناج 

كاترينأنجيل رامي الزوديحمص2320277

جهينهأيهم سليم طهحماة2416676

مرسهآرام هشام البوابحمص2526501

ينآية سامر عباسحمص2624813 شي 

رانيهآية موفق زردهحمص2720810

نجاحآيه احمد الرحمونحمص2826529

عبي آيه بسام النارصحمص2920041

سحرآيه بشار الجوهريطرطوس3011976

يمانآيه سالم السباعيحمص3119015

سهامآيه طالب طلوحمص3220049

يحمص3319019
نرسينآيه همام سميح سلقينن

مننآيه هيثم وطفهحماة3421633

نحمص3520296 غانيهبانا غاندي شاهي 

يحمص3621690
هالبتول سامر مسلماثن

نرسينبتول عبدو البيطارالكويت3730110234

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 
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يحمص3826548
هدىبراءه محمد علي جحواثن

مننبشار أصف المحمدحمص3915768

فرالنبشار حسن ابراهيمحمص4014687

ى احمد جعلوكحمص4124819 ثراءبرسر

فردوسبغداد علي الحمدوحماة4219667

اندتاال رزق كفاحمص4320064 مي 

ميساءتاال نبيل سفورحمص4425195

هيفاءتاله باسم احمدحمص4519491

نرسينتاله منهل الفارسحمص4619028

زينبتسنيم عبد الكريم عروقريف دمشق4728629

سمرتسنيم عبدالعزيز حجازيحماة4818848

أسماءتيماء حسن سعد الدينحمص4925202

دارينتيماء يامن الصباغحمص5023777

نرجسجعفر عيىس خليلحمص5112444

رجاءجالل الدين يوسف نارصحمص5212087

عبي جنا اليا درويشحمص5320310

شذىجنن احمد سعيد غزولحمص5425209

عطريهجنن محمد زهي  الجرايحيحمص5519034

لىمجود نبيل عقولحمص5612323

يحمص5714029
جهينهجودت عيىس حسنن

غانيهجودي ابراهيم الحبيبحمص5821178

سالمجودي محمد تامر شيخ عثمانحمص5919695

ن جنازحمص6021696 سماحجودي محمد معي 

خلودجويل فادي غاليحماة6121987

صافيهجويل قصي ابراهيمحمص6220316

اخالصجيىسي مالك ديبحمص6322571

صفاءحبيب يوشع الخرصنحمص6412840

يرسىحسن باسم يوسفحمص6511923

صباححكمت محمد مروان سويدانالسعودية6630110006

ينحال غياث السيد سليمانالسعودية6730110014 سي 

ريماحمزه عبد العليم دامسحمص6818112

رانياحمزه غياث الجوجوحمص6914693

عليهحنان مروان المنصورحمص7019621

ن اسامه تقالحمص7120338 باسمهحني 

ن حافظ حسنحمص7220340 نهلهحني 

ن عبدالسالم عمرانحمص7322023 وفاءحني 

نهادحيدرة سالم ابراهيمحمص7412123
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ليلخلوق طارق حسام الدينحمص7513226

هيالنهخليل جورج خليلحمص7618141

اسماءخوله محمد محب الدينحمص7724490

فحمص7821698 ديانهداليا محمد تامر االرسر

يحمص7919237
يباث  ن عبد الرؤوف رسر يرسىدالي 

غيداءدانة صادق شيخ السوقحمص8019709

طلعتدالل حسام الموصليحمص8121699

منالدلع فاطر االبراهيمحمص8221214

برونيادلع وليد لوقاطرطوس8311955

هدينا عماد صوافحماة8420496 امي 

ايمانراما جمال قصابحمص8521017

يحمص8619050
يولياراما رائد المعرصاثن

هناءراما كمال ظروفحمص8719438

يحمص8819054 املراما محمد فؤاد االيوث 

هربيع نزيه عسافحماة8911488 سمي 

فائزهرجاء محمود القصابحمص9019725

يرسىرغد حسن عيىسحمص9120368

هناءرغد سليمان الخرصنحمص9221233

امالرغد عادل خزامحمص9324118

ودادرغد مرعي سالمهطرطوس9412216

سوسنرنا رائد الفرجحمص9520712

صبارنده اياد اليوسفحمص9621242

لميسرهف حارس العثمانحمص9726616

راميهرهف خالد السباعيحمص9819273

وهيبهرهف عبد الباسط اللوشحمص9919742

حميدهرهف عدنان العليحمص10021643

لبيبهرهف كمال دبوسحمص10126625

امتثالروان هادي الستحمص10222921

سمرروكسان غسان دروجحمص10323012

جماناروالنا مروان عبودحمص10419905

ي بشار مروشحمص10515027
سناءروثن

رنارؤيه يحن  الحزوريحمص10619722

نورهريتا ايمن ابو جنبحمص10723041

ودادريتا عماد خضورحمص10820119

ناريموندا غسان عبدهللاطرطوس10911958 مي 

حليمهزهراء علي قدوريحماة11021667

ابتسامزينب ابراهيم االديبحمص11121254
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يمنزينب محمد عامر الصباغحماة11218047

رانيهزينه باسل السمانحمص11319077

غادهزينه بسام جداعحمص11419078

روعهزينه سعد هللا النعمهحمص11519907

وعدزينه محمود القصابريف دمشق11628574

امينهساره ابراهيم االحدبحمص11722110

ميادهساره ابراهيم سلومحمص11821264

هساره امي  موىسحمص11923289 امي 

وفاءساره حسان اتوزبي حمص12022259

ندىساره سعد موىس باشاحماة12118370

لميسساره سفي  السعيدحمص12220414

بنانساره عبد الحكيم طيارهحمص12319083

فاطمهساره علي العبدوحمص12422269

ايمانساره عماد المرصيحمص12521705

اسماءساره فداء الغاويريف دمشق12628576

باسمهسالي محمد حسان كمالحمص12719766

جورجيتسانتا مطيع سمعانحمص12824015

رناساندي درويش مقدىسيحمص12924122

رفيقهساندي سليمان عبيدوحماة13022504

هندساندي محمود نجارحماة13121772

روالسدره عالء الدين نقيبالسعودية13230110010

سالمسدره عمار السباعيحمص13319771

ن شيخ السوقحمص13419300 ارسارسدره معي 

حنانسماء محمود العمرحمص13520741

حسنسنا ايمن عاصيحمص13622116

مريمسىه سليمان سلومحمص13723294

ندىسيدرا رياض الخرازحمص13819972

حمدهسيدرا ماهر حاج مواسحماة13921384

منارسيدره حسان بركاتحمص14024751

باسمهسيدره محمد بسام القشلقحمص14119101

دالياسيدره محمد بالل فيصلحمص14219312

رث سيلينا سامر سيدهحماة14320569

رامياشهد عاصم خدوجحمص14421293

ردينهشهد عبد السالم الدباغحمص14519531

يحمص14619459
نجوىشهد محمد نزار الحسينن

رابعةصفا فارس سمورحمص14720887

عهودصهيب محمد موفق لكنحمص14811873
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ي عماد الطرشهحمص14915032
مننطوثن

فداءعبد الرحمن ربيع الصياديحمص15011557

سلوىعبد القادر محمد نادر جوانيهحمص15113733

سهي عبد الكريم حيان السطليحمص15211850

اناسعبد هللا ماجد عبد الرحمنحمص15313242

سالمعبد المالك عبد هللا صفوهحمص15411094

منتىهعبيده محمد بدوي الودعحماة15510151

سمرعبي  حوري الشعارالسعودية15630110004

كندهعز الدين بشار حبيبطرطوس1576108

سناءعالء ابراهيم طياوي الشهي  بحبوححمص15818223

هالعالء كارس الريشهحمص15912936

نادياعلي حسن الجنيديحمص16012949

اكتمالعلي سامر عبودحماة16113306

شاديهعلي طارق االبراهيمحمص16212186

مهاعلي عبد الواحد منصورحمص16314638

يحمص16419122
دانيهغاليه احمد القباثن

ن موىسحماة16512543 وفاءغدي أمي 

ندىغدير محمد نحيليحمص16622522

هالغنن هشام حياصحمص16719909

ماريفاضل جورج محيسنحمص16814407

مننفاطمه محمد فراس البوزحمص16920955

عصامفاطمه محمد وائل جندل الرفاعيحمص17019129

نورفرح عبد المعطي عبد المنعمحمص17120649

لبوهفرح محمد غسان عسافحمص17219535

عزهفريال سيف الدين الشعارحمص17319466

مريمفلمينا مطانس عازارحمص17424437

سالمقمر رافع الخليلحمص17520464

دانيةقمر وليد عويداتحمص17619810

ابتسامكارال موريس حدادحمص17720826

سمركارمن غسان الجليسحمص17821062

فاديهكرستيانا عبدو طرادحمص17921065

ي حدادطرطوس18011902
ن طوثن هدىكرستي 

 ايمن عليحمص18120467
ن ميادهكريستي 

هكوثر اكرم الحزامحمص18219137 برسر

ن خالد الهزازحمص18319537 جمانهلجي 

راميالمك لؤي عليحمص18415812

فضهلوريس نارص نارصريف دمشق18528221
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ميساءلونا عمار الجرديحمص18620489

رالليانا همام خزامحمص18719915

ن اكرم نقرورحمص18819916 فاديهلي 

ن مرهف زيدانحمص18924937 ابتساملي 

فضةماجد مطيع شاميةحمص19014709

هماري جرجس الشيخ علوشحمص19120192 امي 

حسنماري يحن  عباسحمص19226733

ميساءمارينا الياس بطرسحمص19324441

ي عطيه عطيهحمص19422943
ن

هماع سمي 

سوسنماهر منجد اسعد الجبيليحمص19513027

لمامايا بسام دغالويحمص19619919

اماثلمايا حبيب حمودحمص19723318

فاديامايا عدنان فرحهحمص19824755

لويزامايا غسان باظهحمص19922596

ميادهمايا نعمة االبراهيمحمص20024204

نانيامايكل نضال قردوححمص20115294

نورهمحمد احمد رجبدمشق20223782

غنوهمحمد انس عباسحمص20313980

وفاءمحمد اياد محفوضحمص20414915

ريممحمد ايمن قصاصحمص20518314

فاطمهمحمد بهاء الدين عبد الجواد رمضونحمص20611153

رشامحمد رشيد احمد الكرديحمص20711159

ثناءمحمد طيب رياض عبد القادرحمص20811702

وضاحمحمد عمار وليد الحالقحمص20918356

ميسمحمد مخلص شبيبحماة21013947

ارساءمحمد ملهم أحمد عبد القادرحمص21111728

سكينهمحمد منيب حمدان الصالححمص21214354

عيدهمحمود عناد العزاويحمص21318369

رحابمرح اسماعيل صالححمص21423405

يحمص21521729 مهامرح محمد بهجت دين 

روديسمريم حيدر عباسحمص21624793

نبالمرسه محمد حاتم المغربلحمص21719835

فريالمالك بديع ابراهيم اغاحمص21819375

سناءمنار احمد السيد عليحمص21925703

ن باليقهحمص22011750 مهامنار محمد معي 

ابل منور غريبهحمص22124211 جوزيانمي 

نوالميس علي شبيبحمص22221377
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رائدهميس مهدي رويىسيحماة22321709

ريمميس موىس دباسحمص22420837

ريمميشيل جميل درغامحماة22516978

لولوميله نضال شماليحمص22620544

ندىناتلي مطانس عبد النورحمص22723023

ينادين محمد ابراهيمحمص22820547
معاثن

نهادنانىسي الياس شوكحمص22923065

نوالنتالي اليان مسوححمص23024023

تغريدنتالي بدر شعارحمص23123219

كوثرنجاح محمدسمي  السيدحمص23219843

صفانعمات حسان الحمصي الحدادحماة23319402

فاتننغم حسن منصورحماة23420872

عفراءنغم عيىس ميهوبحماة23522017

طلهنهله محمد الشاميالسعودية23630110005

ساميهنوار جورج ضومطحمص23723668

يحمص23813292 ن الحح  امنهنوار رضوان الحسي 

ثناءنوار لؤي زيودحمص23920559

صبانوارة نزيه قاروطدمشق24034810

ميادهنور احمد الحسنحمص24124891

نحمص24219864 فاطمهنور االعتماد محمد حسي 

ايماننور محمد مزيد بركاتالسعودية24330110385

وعحماة24420593 ن ميادهنينار ابراهيم قين

يحمص24522251
زينبهبه اسامه المدثن

سمرهبه صالح نارصحمص24620573

نعمتهديل ادوار روميهحمص24720846

ندوههديل حافظ الفارسحمص24824220

يالسعودية24910120166 لمياءهديل عبد اللطيف الشلن 

أحالمهديل يارس رجوححماة25021461

حاكمههلن يوسف ونوسحمص25120251

يوالهيا بسام ابراهيمحمص25222614

روعههيا محمد هائل توكلحمص25322145

شذىهيام محمد طالل ديابحمص25419192

رفاهيام محمود المنجدالسعودية25530110011

عهدهيفاء محمد عماد النحيلحمص25626810

رشاهيما عزام العبدهللاحماة25720888

يحمص25813294
رندوائل رامي الحصنن

هوجد رامز شعبانحمص25920796 امي 
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لينداوحيد علي سليمانحمص26018400

نازكوداد محمد مرهف الشواحمص26119395

شهرزانيارا احمد السلمانحمص26220595

هنديارا احمد محمدحمص26320596

ريميارا اسامه برهومحمص26424084

هاجريارا حسن ابو هواشحمص26524737

ايمانيارا ماهر عسافحمص26619398

ابتساميارا محمد خي  الكرديحمص26720800

ن حسان العمرانحمص26820600 فاطمهياسمي 

سوسنيانا محمد بدرانحمص26926958

ن الشعارحمص27019401 هاليرسا معي 

هدىيوشع مالك ربيعحمص27112565

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

8 من 8صفحة 


