
الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ن بشار احمد الدكاكدمشق120143 نفي 

لطفيهابرار بدر سنجابريف دمشق222246

هيامابراهيم حسان التيناويدمشق331801

افراحابراهيم علي عبوددمشق417050

منالابراهيم وليد ملقطدمشق522812

غادهاحسان محمد عبد الوهاب خليفهدمشق635179

انتصاراحمد باسل عيىسدمشق717408

نهلهاحمد ربيع محمد فراس مسكونريف دمشق819622

يدمشق922022
مهديةاحمد رضوان يحي  قريىس 

ربااحمد ماهر عباسدمشق1018150

يدمشق1119379
ندىاحمد محمدعبدهللا تكريي 

ن اسعددمشق1222917 خديجهاحمد ياسي 

ي مرزاريف دمشق1336705
نهاداري    ج عبد الغين

يدمشق1425767
اثن فاطمةاسامة احمد الهبر

روالاسامة محمد البيطاردمشق1519396

الرااسامه ايمن يوسفدمشق1618205

خديجهاسامه باكب  العليدمشق1717662

رغداءاسامه عبد الرحمن حيبادمشق1822941

لطفيهارساء ابراهيم الصماديدرعا1916814

سهب ارساء محمد الزاملدرعا2019013

ثناءاسالم عبد القادر عسكرريف دمشق2122966

فدرعا2217604 رجاءاسماء اسماعيل رس 

هديهاسماء بادي حمايلالسويداء235755

نريف دمشق2425145 روضهاسماء رضوان حسي 

لينااسماء ركن الدين النمردرعا2519020

نجيبهاسماعيل فياض دبوسدمشق2619401

ناهدهاسيل رياض السحليريف دمشق2722258

مراماالء حسان خنسهدمشق2838832

رفيدهاالء سامر السماندمشق2939884

هديهاالء عبد هللا رسيولريف دمشق3033158

نالحسكة3113576 ن بشب  حسي  نرصىالفي 

ي المرجهريف دمشق3224152
خلودالهام عصام بين

يدمشق3318169
مريمالياس زهب  العنيين

نالياس شكيب علمريف دمشق3415445 جوزفي 

ي الخوليدمشق3533941
نبالاليسار طوثن

سمراليسار عماد الدين كسحوتريف دمشق3627951

يالسويداء375484
كوثراليمامه عدنان الجرماثن

ن سعيد حمدانالقنيطرة386798 كوثرالي 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

31 من 1صفحة 
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مريمامار محمد بجبوجدرعا3916193

كينازامال علي عواددمشق4039385

هيامامامه بشب  ساعورريف دمشق4132028

نادياامامه محمود هدلهريف دمشق4225110

يدرعا4316887
رجاءامل موىس البلخن

امتثالامواج عدنان الصفديالسويداء446167

ه ابراهيم عبدالرحمنالحسكة4514681 خديجهامب 

ه هشام تللوريف دمشق4626251 ندىامب 

ن أنور بو كرومالسويداء473584 ميسونامي 

يريف دمشق4828569 ي الياس العربخر زكاءانخر

تريزانجيال عماد حدادريف دمشق4927961

احالمانهيله نواف الصفديالسويداء505307

وفاءانوار منب  عبدالمجيدريف دمشق5136867

حليمهايات احمد الحوامدهدرعا5220010

هايات عمر السلمانالقنيطرة536657 امب 

ارهدمشق5433671 رنداايات محمد خب  الش 

يالسويداء554417 مياياد مرسل عرثر

حوليدمشق5632248
خديجةاية علي رس 

نجميهاية هشام الفنديالقنيطرة577431

ريماية يارس عيلوطيدمشق5836612

ريمايثار نارص االسديريف دمشق5927962

ايمان رساجايالف انس السمانالسعودية6010130332

يةايمان ابراهيم الحالقريف دمشق6137144 خب 

كوثرايمان احمد الرفاعيدمشق6238852

يايمان احمد الصفديدمشق6335638 عبب  ادلير

فايزهايمان أيمن المرصيريف دمشق6434810

رناايناس معاذ حنينهريف دمشق6527971

رانيهايه بشار الدقسدمشق6632246

كدمشق6723029 رناايهم بسام الب 

صفاءايهم علي رجب فواز الشهب  بشمشمدمشق6824733

رسوهإخالص قاسم ضوريف دمشق6922718

يدمشق7035185 غادهإرساء يارس الرياثر

ن حاتم أبو راسالسويداء715486 منالإلي 

مهاإيمان فايز الطروديالسويداء725497

يريف دمشق7327969
سمرإيمان محمد بالل سقا اميين

فاطمةإيناس يعقوب خروسريف دمشق7422280

ي عبد الرزاق غنيم الشيخدمشق7525690 وفاءأثر

سعادأحمد زاهر محمد وليد بقلهدمشق7620765
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آمنهأحمد علي قاسم عليريف دمشق7715486

ناهدأحمد محمدجمال العدسدمشق7819376

يدمشق7920764
رناأحمد نور الدين قباثن

يريف دمشق8017897 فتونأحمدكمال محمدارجمند صبر

فاطمهأروى محمدخالد بريغشريف دمشق8132002

ليناأري    ج تركي سالمالسويداء826002

وردهأري    ج محمد الذهبريف دمشق8327218

ليناأسامه محمدسيف الدين الحالقريف دمشق8417898

تغريدأسماء محمد خب  السعوديدمشق8535188

روالأفراح مازن رضادمشق8634025

نديهأالء إياد حربالسويداء875479

لوريسأالء بسام الجداويريف دمشق8825665

ي رضوان الكرديدمشق8932379
لىمأماثن

يريف دمشق9024153 ي حلير ي محمدوليد بربرجر
سوسنأماثن

فاطمهأمل أحمد نجمهريف دمشق9124606

ريماأمل لؤي عقلالسويداء925306

خلودأمل يارس شقب السويداء936575

نجوهأمب  بديع مطرالسويداء944324

ة محمد صالح عليدمشق9533242 خديجةأمب 

ه سامر ابو شديدالسويداء965490 هدىأمب 

كلوديتأنجيال سامر حدادريف دمشق9735314

ىأنس شفيق بش السويداء984545 بش 

علياءأنس محمدجهاد اللحامريف دمشق9917907

يدمشق10026917
ن صالحاثن فاتنأنس ياسي 

رفاعيهأنسام حسن الشيخهريف دمشق10124610

نورأنور محمد عدنان أبو شعردمشق10220385

يمأودري فريد فالحريف دمشق10323294 مب 

ساميهأورنينا ماهر سمعاندمشق10436607

جانيتأوس فؤاد الحدادالسويداء1053635

ختامأيسن رضوان قود بردوقهدمشق10639397

ندىأيمن اسامة جباندمشق10728266

رحابأيه صالح الدين الحورانيهريف دمشق10827975

يالسويداء1094035
سناءأيهم غازي السغبيين

منالآدم مصطفن غندوردمشق11019128

ي طلعريف دمشق11124599 نادرهآالء عرثر

نزي  هاآالء فيصل هاللريف دمشق11222267

كوثرآالء منصور نرصيريف دمشق11323470

وفاءآالء موفق فرانريف دمشق11437167
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نبيلهآالء نجيب ابراهيمدمشق11534803

حنانآالء يارس ابو عسافالسويداء1166089

نبيلهآالء يوسف عباسدمشق11735681

يريف دمشق11825022
نجاهآمنه جميل الداالث 

يريف دمشق11936438
ن الكويفن نعماتآيات حسي 

سمرآيات محمد يحي  السويركيدمشق12035538

صباحآيات محمد يونسريف دمشق12136601

هدىآية خالد خلفالسعودية12210130133

لويزاآية ساطع قصابالسويداء1235961

سوسنآية محمد إسماعيلدمشق12439415

وفاءآيه احسان عجينهدمشق12538157

هدىآيه اسامة الخطيبريف دمشق12622281

يدمشق12736676
ثناءآيه هللا احمد شوكت الحسيين

ويصالآيه إبراهيم إسماعيلالحسكة12812809

نور الهدىآيه بشب  العاسىميدرعا12916545

ثناءآيه جديع مرشدالسويداء1305500

يدمشق13136609 منالآيه حسام عراثر

هناديآيه زياد زريفهالسويداء1326742

ميساءآيه زياد محمددمشق13336824

أملآيه عاطف عامرالسويداء1346171

ابتسامآيه عماد مذكورالسويداء1356617

حنانآيه غسان الببيليدمشق13634600

سميحهآيه فريد خضب السويداء1375898

ليلآيه كمال القادريالسعودية13810130528

بهيهآيه محمد حسن العليدمشق13935692

هبهآيه محمد سهيل دركلدمشق14032052

رناآيه محمد مراددمشق14136936

رجاءآيه موفق محمودالقنيطرة1426801

غنوهآيه نارص باسطدمشق14334234

ليناآيه نائل كنعاندمشق14436611

صفاءآيه واصف بريك هنيديالسويداء1455962

نريف دمشق14636335 زينببتول احسان حسي 

رانيابتول احمد خاونديريف دمشق14736606

فريالبتول ايمن البغداديدمشق14835696

شذىبتول باسل ونوسهريف دمشق14935363

هبتول بسام عابديندمشق15036056 سمب 

هاديهبتول حسن عز الديندمشق15132415

ابتسامبتول خلف الخوريالسويداء1526558
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سلوىبتول علي راشدريف دمشق15325252

هناديبتول محمد خب  حوىدمشق15433040

هديهبتول محمد ديب حالوهريف دمشق15533238

هاديهبتول محمد زياد عجاجدمشق15635225

ن طويلدمشق15735967 مهابتول محمد ياسي 

ربيعةبدر أسامه عبد ربهدمشق15823038

رشابدر خالد طيفورالسويداء1594550

ربابدر مروان العربيدالسويداء1605203

ن مشمشدمشق16122507 عروبةبدر معب 

يبدور احمد خولهدمشق16239432
اماثن

سهيلهبراء عامر نرصالسويداء1633641

يدمشق16426942
ايمانبراء عبد الرحمن الدرساثن

غصونبراءه سامي تقالهدمشق16534955

مونهبراءه محمد حسندمشق16632056

سناءبسمه بسام هنيديالسويداء1675899

وفاءبشار احمد شحروردمشق16823056

كسدمشق16919207 الهامبشار احمد رس 

ابتسامبشار عبدهللا الخوريدمشق17026955

نالسويداء1713644 غادهبشار فراس ابوشاهي 

مهابش  عصام عيىسريف دمشق17219117

جيهانبش  محمد بشار سعد الدينريف دمشق17319691

نشينبش  يارس جعموردمشق17418019

ى خالد طليريف دمشق17532606
هناءبش 

ى رضوان كحيلدمشق17636189 وفاءبش 

ى سمب  شيخ عمرريف دمشق17737147 ماجدهبش 

ى عبد الحليم دوارهريف دمشق17823768 وجيهابش 

ى عمر عليلدمشق17934041 زبيدهبش 

ى محمد المحمددمشق18038894 نهلهبش 

ى مهيد العرريف دمشق18123124 جيهانبش 

عبب بالل محمدبشار منصوردمشق18217065

فاطمهبلسم عبد اللطيف دقهريف دمشق18322302

املبلقيس منيف الحمودالسويداء1846097

فاديابنانه أحمد زغلولهدمشق18534687

ه محمد عارف الشعاردمشق18636407 أحالمبهب 

مريمبيان اسماعيل الحرشدمشق18732853

ايمانبيان ايمن الدردريدمشق18835971

يريف دمشق18925982
ن القسطالثن هاديهبيان أمي 

مريمبيان عماد االبراهيمالقنيطرة1907340
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اروىبيان عمار شاكرريف دمشق19128000

ندىبيان ماجد نحلهالقنيطرة1926529

سناءبيان محمد اسماعيل الصفرهدمشق19337554

فايزهبيان محمد بشار الخطيبالسعودية19410130369

ميساءبيان محمد رائد سكافريف دمشق19533273

وكهدمشق19633469 وفاءبيان محمد طاهر عسليه مبر

امنهبيان يارس عبد النافعريف دمشق19737150

هبيلسان غياث يوسفدمشق19835704 سمب 

مينتاج كريم شحودحماة19926668

رحابتاج هيثم حديفهالسويداء2006044

رناتاال عفيف صقرريف دمشق20123709

نفيسهتاال محمد عبد الفتاحريف دمشق20234858

يريف دمشق20328006 مروىتاال محمد نبيل صليير

هزارتالة منب  حسن آغاريف دمشق20425174

هندتاله ماهر مرعيريف دمشق20528012

هدىتامر عصمت جابرالسويداء2064553

مريمتريم أحمد جالل الساسهريف دمشق20725537

هناءتسنيم بشار بدرانريف دمشق20833279

سمرتسنيم حمزه نتوفريف دمشق20924027

يالسويداء2106439
ن
ميسلونتسنيم رائد الشوف

شهالتسنيم عبدالحكيم خرسهريف دمشق21132083

فداءتسنيم عبدو بدويدمشق21232439

منالتسنيم عماد الدين كعدانريف دمشق21322315

يدمشق21439947 روضهتسنيم فايز رسايخر

ليناتسنيم محمد فايز ياسمينهريف دمشق21522076

عبب تسنيم مصطفن الحاجدمشق21632442

نادياتسنيم هشام خبيهدمشق21735705

فوزيهتغريد عبد العزيز سلومريف دمشق21833847

فاطمهتف  فايز البديويدرعا21916458

يدمشق22032067
ريعانتمارا محمد عماد الداغستاثن

رشاتمام سمب  صعبالسويداء2214556

جناتمام عالء عالء الدينالسويداء2223649

وسامتميم محمد رشيدريف دمشق22316984

ن محمد رضوان زيداندمشق22432870 سهادتولي 

مرامتوماس نوران محمد البيكدمشق22520394

سهاتيم رائد حامدريف دمشق22618160

رناتيما عصام الطباخريف دمشق22724139

امينهتيماء اسماعيل طعمهريف دمشق22826479
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هدىتيماء حسام الدين زيتونريف دمشق22924183

هندهتيماء سلمان ابواحمدالسويداء2305340

سمرتيماء فؤاد الفارع المسالمهدرعا23116145

ن السيددمشق23232445 فاطمهتيماء محمد معب 

نشينثائر عاصم جابرالسويداء2334561

ليلثريا عبد الطيف محموددمشق23433273

يدمشق23536619
دينازادثناء محمد سقباثن

يريف دمشق23617873
ميجابر عماد الدين الحصين

نشوهجاتا اكرم شورىدمشق23722059

يريف دمشق23827787
ن فؤاد حسواثن هيامجاكلي 

ن يونسريف دمشق23916746 ميساءجعفر حسي 

مهاجالل زين العابدين يوسفريف دمشق24015341

جالل وائل الحجليالسويداء2414564
مين

نالسويداء2427020 هجلنار صالح الحسي  ن فب 

ينجمال وسام محموددمشق24327006 شب 

لماجمان محمد غسان دقماقريف دمشق24428028

نيالجميل ضياء داووددمشق24518221

ازيدمشق24638373 رويدةجين عصام شب 

مديحهجين ممدوح سعيدالسويداء2476746

محاسنجين موفق حجازالسويداء2485517

فدوهجود اياد الحميديدير الزور24912520

ريمجود جهاد الحميديدمشق25032450

منالجودي أحمد جالل شاميهدمشق25134272

هدىجودي بسام ندهريف دمشق25236338

نورجودي عبد الحميد الغضبانالسعودية25310030011

نشينجودي علي الموصليدمشق25435258

قدمشق25532261 رانياجودي محمد البب 

لياليجودي محمد ايمن البخاريريف دمشق25622321

ليناجودي محمد حسان فحلدمشق25732459

هنادي العطارجودي محمد فؤاد تمر آغاالسعودية25810130377

أملجودي محمد ماهر حمدوندمشق25938376

مريمجوري سليم سليمانريف دمشق26023215

حنانجويس بسام قطاعريف دمشق26123490

اتحادجيداء نبيل رزقالسويداء2625772

روله مبيضجينا منصور هنادمشق26334165

زينبحذيفة محمد جمال عراطدمشق26423131

زينبحذيفه عبد الفتاح المظلومريف دمشق26518639

تركيهحسام صياح ابوحجيلهالسويداء2664228

31 من 7صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هحسام فيصل السمانريف دمشق26716748 سمب 

صفاءحسام محمود غرز الديندمشق26824842

فدمشق26918463 نحسن مالك رس  لجي 

غلدمشق27025895 فوزيهحسن محمد علي ابو البر

روعهحسن هيثم محموددمشق27119486

سناءحسن يارس حبوشدمشق27223159

ن سمب  حسندمشق27322072 فادياحسي 

هحال أيمن ابو عسافريف دمشق27434476 أمب 

ن رضوانريف دمشق27532618 امحال حسي  احب 

عالءحال حميد شقب السويداء2766577

ردينه تفوححال رياض عليدمشق27735147

لورينحال سلمان ابو فخرالسويداء2785519

ندرعا27916492 عبب حال فادي ابو رمحي 

نبيلهحال محمد زين علي نورريف دمشق28033865

نادياحال مفيد ابو سمرهريف دمشق28135476

هحال نديم جريرهالسويداء2825389 سمب 

دعاءحليمه ربيع جاموسريف دمشق28322325

خلودحمزه أحمد مازن الرمضاندمشق28418022

احالمحمزه محمد عفيفدمشق28519504

عبب حمزه محمد هشام العطاردمشق28618818

ن احمد صعبالسويداء2877307 مينحني 

ن عبد العزيز غازيريف دمشق28822141 هندحني 

ن غسان منذرالسويداء2895700 جمانهحني 

 محمد هيثم مرعيدمشق29033709
ن ليناحني 

عزهحياة عمار يوسفريف دمشق29128069

يدمشق29236943
ن
ي محمد الياف

رشاحياث 

اديبهحيدر سعيد غانمالسويداء2934230

احالمحيدر سمب  صهيوندمشق29422530

لقاءحيدر صالح الكنجدمشق29518863

رانياحيدرة فواز صقردمشق29619514

عالخالد جمال حوشاندرعا29710675

اميمهخالد رسور رسوردرعا29810154

هويدةخالد محمد احمدريف دمشق29918165

جميلهخالد وليد العماريندرعا30015035

بسمهخزام نصب  ورورريف دمشق30123634

عهودخليل ابراهيم بركاتدمشق30223209

شهيدهخوله شحاذه الصالحدير الزور30312526

نجوىخوله محمد الجوادريدمشق30433590

31 من 8صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

منالداليا محمد وسيم سكردمشق30532074

مينداليا هيثم مكارمريف دمشق30635508

هيامدانا حمود جربوعالسويداء3075529

حميدهدانا رزق غانمريف دمشق30834491

ناهددانه احمد العوده هللادرعا30917624

حناندانه محمد وضاح الزيندمشق31037586

رنادانيا بركات السحليريف دمشق31137152

تغريددانيا محمد دراجدمشق31236261

رهيفدانيا محمد مقصودريف دمشق31328085

نجالءدانيه عمار فرحاتريف دمشق31436758

هبادانيه محمد غسان عباسدمشق31536062

جمانهدانيه مروان الكراددرعا31616234

يشىدره رمضان دحبورريف دمشق31734493

نجاحدعاء اسامة شعباندمشق31832494

اطيافدعاء ثائر عبدالخالق عبد المنعمريف دمشق319201827269

نجاةدعاء عجاج سالمالسويداء3205533

غادهدعاء فؤاد فرحاتالسويداء3216754

ميساءدعاء محمد احسان صبحهريف دمشق32228090

حناندالل جمال ابو الحسنالسويداء3236755

يريف دمشق32428093
ن دمشف  لينهدنيا ياسي 

ن الطروديالسويداء3255537 سهامدياال حسي 

وفيقهدياال نضال ركابالسويداء3265538

سوزانديانا أمجد الحجارالسويداء3275539

صفاءديانا برهان السعديالسويداء3285395

عبب ديانا حسام حمزهالسويداء3296859

فاديهديانا غسان ابو خب ريف دمشق33028577

دانيهديانا فادي دركلدمشق33136920

بدريهديانا محمد الحاجدمشق33237909

يالسويداء3335542
ن
هنيهديما مزيد الشوف

ساميهديمه احمد حسنريف دمشق33423218

رناديمه بسام عيناويريف دمشق33527850

سدمشق33636150 وسيلهديمه محمد يوسف محمد بيبر

سوسندينا ثائر شلهوبالسويداء3376578

رهفدينا فاضل شلهوبالسويداء3386633

يالسعودية33910180009
أسماءدينا نديم الطعاثن

انعامراتب محمد خبيهدمشق34023232

لماراكان محمد الحكيمدمشق34120655

مينراما اسامه فرحريف دمشق34236765

31 من 9صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

رفيفراما سلمان تعتوعريف دمشق34326103

يريف دمشق34428113
ن
غادهراما طالب صاف

ريمراما عبد السالم عاصيريف دمشق34522653

ي بللهريف دمشق34636304
حنانراما عبدالغين

سوسنراما علي عاشورريف دمشق34734918

كوثرراما محمد ايمن الشليانريف دمشق34825550

رانيهراما محمد ايهاب فريحهدمشق34936436

نادياراما محمد سامر محروسدمشق35037605

صفاءراما محمد عصام محجوبدمشق35133724

هاالراما محمد عمرريف دمشق35233914

عبب راما محمد نبيل الجزائرليدمشق35332517

رهدمشق35434200 ن ميساءراما محمدعماد البر

يدمشق35532518 ايمانراما محمود األيوثر

أملراما محمود عميشريف دمشق35622768

بديعهراما مروان جعلوكدمشق35735988

يالسويداء3586444
ليناراما وجيه العطواثن

ملكراما يوسف سكرريف دمشق35922101

سناءرامي جهاد كشورالسويداء3605223

ملكراميا محمد مراددمشق36135289

خلودرانيا نارص عرفهدمشق36232270

خولهرانيه يارس شعبانريف دمشق36326492

عبب رائد مهيب زين الدينالسويداء3644442

نورهربا ابراهيم سعد هللاريف دمشق36524649

سالمربا عبد الكريم مصيجهريف دمشق36622994

الناربا مهند جمراندمشق36736629

سعادرثر محمد العمريدمشق36836439

هناديرجاء عبد القادر جمالدمشق36936923

منتىهرحمه احمد عبدالرحمندير الزور37012532

رقيهرحمه محمود شباطدرعا37118099

سوسنرحمه هاشم الشتاردرعا37217157

رحابرزان فرحان ريدانالسويداء3735980

نوررزان محمد سمب  مرصيدمشق37435304

رحابرزان معذه رضوانالسويداء3755548

عائدهرشا خلدون الحجريف دمشق37634940

ي السيدالسويداء3776309
ريمرشا راصن

هناءرشا رشيد ابو غانمالسويداء3785798

سونيارشا لؤي محجوبدمشق37936881

انتصاررشا محمدصابر الساعورريف دمشق38032466

31 من 10صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

مها فهدرشا نشوان كيخياالسعودية38110130063

هيامرغد ابراهيم خلوفريف دمشق38224201

انعامرغد احمد زيندمشق38340004

رنارغد اسامه الدبشدمشق38432878

هدىرغد ايمن ابو راسالسويداء3855551

بيثنهرغد توفيق حمشوالسويداء3866645

يريف دمشق38734944 نجاةرغد حسان دامرجر

فاطمهرغد عيىس العاسىميدرعا38820053

يدمشق38935597
منالرغد غياث علوثن

ليلرغد مالك الشاهردمشق39039020

ن بكورةريف دمشق39136782 مفيدةرغد محمد أمي 

داللرغد محمد خب  خشا نهريف دمشق39236783

هديهرغد محمد ديب حالوةريف دمشق39333397

باسمهرغد محمد شحروردمشق39432542

يدمشق39539024
روعهرغد محمد نزار شيباثن

لينارغد محمدصادق قزيزدمشق39634203

نهلهرغد مهدي الحماميدمشق39738651

غادهرغد يارس شعيبريف دمشق39825274

هيالنهرغدان فراس ابو عسليالسويداء3993902

رندهرفاه اكرم زريقدمشق40036448

خديجهرفاه نايف شعباندمشق40132279

لينارفيق احمد دلي احمددمشق40220160

خلودرقيه فؤاد البيشدمشق40336110

داللرنا صياح بحصاصالسويداء4046767

نبيهارنا عماد كباره اللبابيديدمشق40535318

يالسويداء4066359
ن
تمارهرنا مهدي الشوف

جوهرهرنيم اسامه البوشدمشق40733741

ايمانرنيم اسماعيل عطايادمشق40832553

اليندارنيم أمجد الحكيمالسويداء4096768

ريمارنيم حسام الدين حمودهالسعودية41010180012

رائدهرنيم ربيع مالكالسويداء4115803

ساميارنيم زياد الحريريريف دمشق41222996

يدمشق41336112
نبيلهرنيم سامر حجازي كيالثن

لطفيهرنيم سليمان العالويدمشق41433090

عبب رنيم عبد الرحمن كلثومدمشق41536450

مناررنيم عماد الجمالالسويداء4166447

غادهرنيم كمال بو حسونالسويداء4176310

ن عطاياريف دمشق41828163 ريمارنيم محمد أمي 

31 من 11صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ثمررنيم محمد بسام زين الدينريف دمشق41927446

عبب رنيم محمد سعيدالقنيطرة4209844

يدرعا42120058 هدىرنيم محمد عيد الزعير

سوسنرنيم محمد فستقريف دمشق42237214

يريف دمشق42332475
قدسيهرنيم محمد فوزي فواز الداالث 

شذىرنيم محمد منذر خربوطليدمشق42438424

مهارنيم محمد يحي  اجديقدمشق42539529

ريمرنيم محمود الدباغريف دمشق42628165

نهالرنيم موفق مرشدالسويداء4276769

وفاءرنيم هثيم فرحاتدمشق42836952

امتيازرنيم وليد الرفاعيدرعا42916072

ن شعباندمشق43033091 عبب رنيم ياسي 

ن حسنريف دمشق43133984 اري    جرهام حسي 

يريف دمشق43236341
فاتنرهام سامر المسوث 

جمانةرهام ماهر حامددمشق43332916

ليندارهف اياد البعاجالسعودية43410130053

ي العليدمشق43539046
ميادةرهف حسين

امدمشق43637949 ودادرهف زاور بب 

يدمشق43736275
رندهرهف زهب  النشوقاث 

يريف دمشق43833990
رفاهرهف عدنان طيلوثن

هندرهف عصام رضوانالسويداء4395561

انصافرهف علي كمال الدين الشماطدمشق44037951

ريمارهف محمد درغامدمشق44136718

يالسويداء4426773
سمرروان إياد قطيين

سلوىروان بسام المحيثاويالسويداء4435352

رشاروان خالد ابوحمدانالسويداء4445716

بثينهروان رائد عكوانالسويداء4456653

مينروان عماد محفوضريف دمشق44632158

منتىهروان فتخي الخطيبريف دمشق44725127

احالم حمويةروان فهد لبابيديدمشق44835159

هاجرروان محسن علي غازيالكويت44910130080

منالروان محمد المعلمدمشق45039539

يفهدمشق45140038 مينروان محمد رفأت رس 

يريف دمشق45233436
هروان محمود البوضاثن سمب 

غادةروان معن ابو مغضبريف دمشق45323514

وحدهرود خالد السيدطهدير الزور45410290

ريمروسانا خالد العراويالسويداء4555720

رناروضه عاطف عثمانريف دمشق45632656

31 من 12صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

غادهروضه عماد الدين ابو شامهدمشق45739061

غادهروعه انيس العاسىميدرعا45816552

صفاءروال رضوان مريشدمشق45938433

نشينرؤى ربيع هاللالسويداء4606277

يالسويداء4616414
غادهرؤى سليمان المتين

ثناءرؤى عمر الزحيلياإلمارات46210130305

رندهرؤى مأمون تبكدمشق46339504

براءهرؤى محمد عدنان المب دمشق46432271

ي الدباغدمشق46532521
هدىرؤى محمد عرفان البوىس 

هدىرؤى محمد وليد عطايادمشق46637613

ناريمانريان سمب  قرقمازالسويداء4674453

نزي  ههريان غسان ابو خزامالسويداء4684455

وفاءريان مشهور غانمالسويداء4694456

بثينهريتا شوكت بدرانالسويداء4706655

اسمهانريتا فواز عالويريف دمشق47122656

سعادريم ادهم شلهوبالسويداء4726115

فاتنريم ايهم ملحمدمشق47332578

نالسويداء4745812 فاديهريم رأفت ابوحسي 

نريف دمشق47526199 املريم عبدالكريم حسي 

الهامريم عدنان برغوتريف دمشق47637110

احسانريم عون هللا اليحي دمشق47739065

فاتنهريم محمد عامر اورفه ليريف دمشق47825560

هاجرريم محمد غياضريف دمشق47934558

مينريم محمد مأمون افليسريف دمشق48028196

بثينهريم محمود كوكجهريف دمشق48128197

ايمانريم نادر عمرانريف دمشق48228198

ريمريم نظام الدين سليمانريف دمشق48328199

ي مراددمشق48434080
ايمانريم هاثن

ن الدجدمشق48537648 رفيقهريم ياسي 

مهاريما امجد مكارمالسويداء4866209

سمرريما أحمد درموشدمشق48733213

نور الهدىريما صالح غنيمدمشق48834728

صفاءريما فائز نجيمهريف دمشق48934981

سهامريمان جابر رسيويالسويداء4906782

ماجدهريمون راوي مخولدمشق49127164

ينرينه وسيم الحرفوشالسويداء4926658 شب 

ندمشق49336925 رحابزاهيه جمال شاهي 

حنانزهرة حسان تكلهدمشق49433101

31 من 13صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

إبتسامزهره عبد الرحمن جلودمشق49533759

يالسعودية49610130056
غاليه الحمويزياد محمد نجهاثن

عائشهزينب احمد النارصريف دمشق49732177

خولهزينب اكرم شاميهدمشق49835350

هناءزينب علي الحسندمشق49935742

مهازينه ايمن المغوشالسويداء5005567

ناهدهزينه جهاد بابليريف دمشق50128212

فداءزينه زاهر منصورحماة50221381

مريمزينه عبد الحميد الثالجريف دمشق50328662

سالفزينه محمد سعيد الحاجالرقة5049156

يدمشق50535651 بخر رنا الحمويزينه محمد عبد هللا الش 

سناءزينه مخي الدين عليدمشق50632882

رغدزينه نزيه المرصيدمشق50733761

خلودزينه وسيم الشعارالسويداء5086059

اناسسارة خليل قطاشدمشق50935357

ي ادريسالقنيطرة5106573
 
ليلسارة شوف

ميسونساره خالد الشاميالسويداء5116788

عالساره رائد يونسالسويداء5125815

صالحهساره سمب  ضاهرريف دمشق51324217

ايمانساره ضياء سليماندمشق51439083

حسناءساره عبد اللطيف غبوردمشق51537664

جماناساره عبد هللا الحمود األطرشالسويداء5165405

غليريف دمشق51728226 دانيهساره عماد البر

أملساره عماد جوديهالسويداء5186661

شذىساره فراس خب  هللاريف دمشق51928227

يدمشق52035653 دانيا وزانساره محمد بدر الدين الزعير

ازهارساره محمد بشار قلمريف دمشق52128231

مينساره محمد سعيد الحريريدمشق52236009

لطيفهساره واصف ابو هاللريف دمشق52336569

فريدهساره يعقوب محموددرعا52419194

هالهسالم هشام المظلومالسعودية52510130615

فدوىسالي صالح ابراهيمريف دمشق52622899

نوالسالي فوزي مكارمالسويداء5276214

سهب سالي محمد الخطيبدمشق52838238

سحرسالي محمد بديع الهزازريف دمشق52928248

طيفسالي محمد صالح غزالدمشق53032604

ي ابو عسافالسويداء5315406
يشىسالي هاثن

يدمشق53235365 سوسنسالي هيثم ناجر

31 من 14صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

رفاهسامي فيصل رعدريف دمشق53319005

فتساندرا بسام الندافريف دمشق53422081 مب 

ريمساندي وسيم زيداندمشق53535367

النهستناي صفوان ماسوكدمشق53633321

ندمشق53733326 مناسدرة المنتىه جمال الشاهي 

نىهسدرة سامر الفحلدمشق53836468

سوزانسدرة عماد ادريسريف دمشق53934060

رشاسدرة محمد فايز زرزوردمشق54032613

املسدره احمد عماد الشيخريف دمشق54123090

كهدمشق54236159 فاطمهسدره فهد الش 

رزانسدره مأمون ابو الذهبدمشق54332611

غيداءسدره محمد سامر الكالسريف دمشق54428263

ي كندىدمشق54534242
ايمانسدره محمدنارص طهراثن

غيداءسدره هشام طلسدمشق54635377

هديه عرنوسسعاد عامر العرنوسالسعودية54710130285

نوراسعاد محمد عقميقدمشق54836477

حياةسالف احسان سكحلريف دمشق54925205

فاتنسالف احمد نواحريف دمشق55023389

فداءسالف يوسف حوريهريف دمشق55124688

رامياسالم عصام التلريف دمشق55236461

بثينهسالم محمد مازن الخوامدمشق55333327

حاكمهسالم مسلم شحادهريف دمشق55422795

ريماسالم وديع جريرهالسويداء5556561

داناسليمان أنس الرعاددمشق55619071

يدمشق55718494 نوالسليمان عبد الوهاب الشلير

مريمسليمه نزار سنجاردمشق55833953

تمامسماح سمب  حمدانريف دمشق55926122

ميساءسميه زيدون معتوقالسعودية56010130086

هبهسنا بسام الدرادمشق56132620

يريف دمشق56235779 ازدهارسناء الياس سبسير

ايمانسناء سمب  عالويدمشق56334312

مروةسندس وليد اآلغاريف دمشق56424855

سحرسوار محمد بشار الحالقريف دمشق56528285

ن منوردمشق56632625 هدىسوزان حسي 

يالسويداء5676802
نجديةسوزان محمد صابوثن

رزانسوزانا محمد رضوان الشعاردمشق56832626

رباسوسن مازن العيطهدمشق56938456

سهب سوالر ماجد تميمالالذقية57017421

31 من 15صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ن سمب  عيدريف دمشق57123221 رانياسولي 

ليناسولينا يعقوب دحدلدمشق57232627

حميدةسيدرا احمد العبد هللادمشق57338697

شكريهسيدرا كاوا مرادالقنيطرة5747125

يريف دمشق57525573
رشاسيدرا ماهر اسكندراثن

هيفاءسيدرا محمدسامر شمىسي باشاريف دمشق57628585

أسماءسيدرة مازن الخطيبدمشق57732631

يدمشق57833607
مارياسيدره احمد الحسيين

وف غزاليالسويداء5795411 ينا سب  نشينسب 

باسمهسيلينا أحمد البيطارريف دمشق58027598

يدمشق58132633 فداءسيما توفيق الحلير

رباشادي محمد قسامريف دمشق58216195

ندىشام احمد اللحامدمشق58340089

ميشام بيان ابو حمدانالسويداء5846673

تغريدشام سليم العاقلالسويداء5856674

صبحيهشام عبد الحميد طعمهدمشق58633118

المامشام عبد هللا السيدريف دمشق58734093

ريمهشام عماد مكارمالسويداء5886221

احالمشام محمد مطردمشق58932983

ميشام ممدوح فرجريف دمشق59023945

يالسويداء5916806
سوسنشام هشام العقباثن

نوالشذا محمد حمودالقنيطرة5926815

وفاءشذا يوسف رسيولريف دمشق59333474

ليناشذى انور معروفالسويداء5946563

خديجهشذى خالد مهاوشريف دمشق59535031

آمنهشفاء آحمد جنيدريف دمشق59624693

رناشهاب الدين احمد العليدمشق59719179

املشهاب الدين هيثم حمادهدمشق59828870

آسياشهد إحسان أبرصريف دمشق59924230

ميادهشهد طالل عزامالسويداء6006679

االءشهد عبد الخالق عاشورريف دمشق60123222

سمرشهد فؤاد ابو ضاهرالكويت60210130525

حنانشيماء نجم الدين بدردمشق60332133

نالقنيطرة6046588 شاديةشيماء يوسف حسي 

ندرعا60515042 عبب صائب فادي ابو رمحي 

رويدهصبا الشام محمود التمكيدرعا60616162

نجالءصبا حسن نوفلدمشق60735405

ن ابراهيمريف دمشق60826248 صباحصبا حسي 

31 من 16صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

سوزانصبا علي نارصريف دمشق60935036

وفاءصبا محمد زين الدينالسويداء6105415

كوثرصبا محمد عدنان عليانريف دمشق61136917

نهلهصباح محمد رشيد نوردمشق61234415

نريف دمشق61326128 ن ياسي  امينةصفا حسي 

الهامصفا محمود سويدانريف دمشق61432497

سميهصالح الدين عمر غيهاإلمارات61510130718

يدمشق61622549
هديلصالح محمدنديم مارديين

افتكارضياء موىس الفارسريف دمشق61718110

ريماضياءالدين أنس الحنبلي المقدىسيدمشق61819577

عالطارق احمد المرصيدرعا61910309

نوالطارق نايف عامرالسويداء6204223

سلىمعائشة مازن دقماقريف دمشق62128318

ندمشق62219593  املعبادة بشار شاهي 

سوزانعبد اإلله قاسم نارصدمشق62326024

وفاءعبد الرحمن أيمن الخجادمشق62426032

يدمشق62520429 ايمانعبد الرحمن عمار الذهير

ايمانعبد الرحمن عمر اشلقدمشق62624446

فاطمهعبد الرحمن محمد العبد الرحمنريف دمشق62718887

منالعبد الرحمن محمد العيىسدمشق62819072

سوزانعبد الرحمن محمد زينودمشق62922572

ي محمد سماندمشق63020434
عبب عبد الرحمن هاثن

يدرعا63113265 حمدهعبد الرحيم احمد الزعير

ايمانعبد السالم عمر سعيدريف دمشق63218174

مريمعبد هللا سامر كنعانريف دمشق63317146

ناهلهعبد هللا محمد عدنان الخطيبدمشق63418036

رحمةعبد الهادي جمال سنجابدمشق63523464

عزيزةعبدالرحمن فارس الدعاسدمشق63623396

صباحعبدالرحمن محمد النعساندمشق63723401

اسماءعبدالرزاق هيثم اللبان سحلولدمشق63822582

سوسنعبدالعزيز مأمون عارفدمشق63922584

ن شيخ عمردمشق64019634 ليناعبدهللا حسي 

غزوهعبدالمؤمن عمادالدين طه الشالشدير الزور6418137

ايمانعبدالهادي احمد غديدمشق64223462

فتحيةعبدو حسن مغالجدمشق64317722

زهريةعبيدة مصطفن جاموسدمشق64423470

حسينهعبيده علي الفنديدير الزور6456681

رويدهعبب  صالح غنامريف دمشق64624699

31 من 17صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

عريفةعبب  فيصل حمدريف دمشق64724237

رقيهعبب  محفوظ عصيدهريف دمشق64834121

علياءعبب  محمد سامر الحالقدمشق64932645

رغدعبب  محمد لؤي الطحاندمشق65033793

ن دفراويدمشق65126115 سائدةعدي ياسي 

املعزام موىس ديابدمشق65227372

نوالعصمت احمد خب  تمرازدمشق65327377

عهودعفاف رامز نوردمشق65432310

هناديعال عبد العزيز طعمهدمشق65533128

نازكعال عيىس حمدودمشق65638714

لىمعال محمد بشار خليلدمشق65732652

سمرعالء رياض هنيديالسويداء6583703

نالسويداء6593835 تحيهعالء سالمه ابو حسي 

فاطمهعالء سمب  العويشريف دمشق66016051

وئامعالء عقيل الصالحدمشق66122163

فاطمهعالء محمود البديويدمشق66222597

مريمعالء يارس بلوطدمشق66322164

اسمرهعالء يارس كيوانالسويداء6644046

سمرعلي حسان حسندمشق66519671

مهاعلي مالك أحمددمشق66622167

حنانعلي محمود سليماندمشق66719138

امتثالعلي ناظم سالمالسويداء6684083

املعلياء وسيم عبيدالسويداء6695591

هيامعماد الدين نادر عراطدمشق67023551

ايمانعمار ظافر الدبسدمشق67127462

كاملهعمار ماجد بركهريف دمشق67216797

ثناءعمار محمد خادم الجامعدمشق67320205

صفيهعمار يحي  غازيدمشق67417391

منتىه خرسهعمر خرصن خرسهدمشق67517737

منالعمر ربيع دردسريف دمشق67615758

عائدهعمر رفيق عبد السالمالسويداء6773838

كوثرعمر زياد حمددمشق67819698

كفاحعمر عصام عزيزالسويداء6794251

مريمعمر علي شمادمشق68019700

نشينعمر لؤي المنجدريف دمشق68118537

هدىعمر محمد الرفاعيالقنيطرة6825025

ميسونعمر محمد خب  زرليدمشق68317971

دانياعمر محمد غياث عبد العالدمشق68420456

31 من 18صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ن لديه الحمويدمشق68522188 حسناعمر محمد ياسي 

مدينهعمر نعيم الخطيبالسويداء6863840

عتابعمر واصف الهاديالسويداء6874224

ن رجبدمشق68823608 الهامعمر ياسي 

لىمعمران سالم الصحناويالسويداء6894084

ثائرهعمران وسيم أبو مغضبالسويداء6904479

رغداعمرو هيثم سلودمشق69122189

وك الجبر أبو فخرالسويداء6926809
نجلهعنود مب 

يالسويداء6933603
كميلياعهد خالد الجرمقاثن

غادهعهد يارس االشقرريف دمشق69436822

ي زهب  مكاويدمشق69528885
انيسهعوثن

صباحغاليه غسان رحالدمشق69638480

راغدهغاليه مفيد درويشالسويداء6976589

داللغدير ماهر الريمدمشق69839156

رناغدير محمد مياسه الشهب  بالمغب دمشق69938266

هينغدير نصوح عمر موىسريف دمشق70022412

يالسويداء7016378
ن
منارغدير نعيم الشوف

يريف دمشق70223308
لينداغريس سمب  مارديين

سعدهغزل سعيد عز الدينالسويداء7037323

رضيهغزل صالح صالحدمشق70432657

يدمشق70533347
فاتنغزل عدنان مارديين

نهاغزل فاتح النديويريف دمشق70624240

هغزل قفطان حاطومالسويداء7076293 شهب 

صفاءغزل محمد تبابريف دمشق70828334

ظريفهغزل يوسف صوانريف دمشق70923153

بغفران راغب الحمويريف دمشق71028336 يب 

لميسغفران سالم عبد هللاريف دمشق71124713

يريف دمشق71228337
فتغنوة محمد خب  المرصي الشهب  باألغواثن مب 

وفاءغنوه ربيع ابوعاصيالسويداء7135602

رفيدهغنوه محمد عامر قاطوعدمشق71433643

هدىغين جمال داود الكرديريف دمشق71535900

 محمد علي قطاندمشق71636505
سلىمغين

 محمدعلي النرصهللاريف دمشق71724244
رجاءغين

روضهغين مخي الدين دركزنليدمشق71832665

عبب غيث جمال الحجارالسويداء7194293

نورهغيث متعب بحصاصالسويداء7203604

هناديغيداء عادل برخشريف دمشق72122933

فتغيداء نيبال نرصالسويداء7225606 مب 

31 من 19صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

شاديهفاتنه احمد السمرهدمشق72332994

زينبفارس سامر خيتدمشق72420218

مؤمنهفارس محمد الحاللدمشق72523650

فاتنفاطمة عبد المجيد كالسدمشق72639667

نعيمهفاطمه احمد حسام عرموشريف دمشق72725302

يريف دمشق72824318
ن
ف فاتنفاطمه حسن الصب 

ميساءفاطمه عفيف حموددمشق72935763

يشىفاطمه غسان الدرويشريف دمشق73036579

يفاطمه محمد خب  دلهدمشق73134537 رحيله عراثر

يشىفاطمه هيسم حوىريف دمشق73233535

ابتسامفايز فراس فلوحدمشق73319737

تحيةفائز علي عزالديندمشق73425183

يريف دمشق73515419 فاطمهفداء مروان شلير

نفداء مصطفن الحمويدمشق73627540 مجدولي 

ابتهالفداء نضال هنيديالسويداء7374487

الكسندرافراس محمد ديابدمشق73822203

عبب فرح أسامة خليفاويقطر73910130132

غادهفرح أيمن كوجكريف دمشق74025581

يالسويداء7416381
ن
رمالفرح زهب  الشوف

رانيهفرح زياد حافظريف دمشق74228356

باسمهفرح عماد الدين هزيمهدمشق74333139

سهامفرح غسان عليريف دمشق74423024

نجوىفرح مازن ضاهرريف دمشق74523947

حنانفرح يارس العنداريالسويداء7465363

رفيدهفريد سامر السماندمشق74720685

جرجيتفريد سهيل ضاجيدمشق74825203

انعامفطوم منب  الحاج عليريف دمشق74927750

ن المغوشالسويداء7506294 املفلك حسي 

هيرفهد اكرم االعورالسويداء7514255

جرجيتفؤاد سهيل ضاجيدمشق75225182

سميهفيان جالل عليالحسكة75312927

رجاءفينيق رضوان خضوردمشق75422206

منالقتيبه مثقال الصحناويالسويداء7554152

يالسويداء7564153 غادهقصي خالد علير

جهيناقيس سامر الصفديالسويداء7573847

اخالصقيس محمدعلي حمزهدمشق75819741

ريمهكاترين خليل السحاقالسويداء7595609

ليناكاترين سائد الياسريف دمشق76035948

31 من 20صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هناءكاترين نديم المهناريف دمشق76135951

رائده الريسكاترينا اكرم الريسطرطوس76213696

سمركاتيا قيس الخوريريف دمشق76323739

ليلكارم ناهي المغوشالسويداء7644155

ريمونداكارين بسام بللوزريف دمشق76535960

نكراسيا عبود غنامدمشق76632684 ايلي 

سوسنكريم الدين مازن المكاريدمشق76719750

رانياكمال احمد ابو حالوهدرعا76810632

وفاءكنان زيد عامرالسويداء7694499

فاطمهكنان عدنان أبو زين الدينالسويداء7703554

يدمشق77135426  المكتير
ن ميساءكنان محمد امي 

املكنانه راتب عيوندمشق77232687

ن قادريريف دمشق77324073 خديجهكنانه صالح الدين شيخ حسي 

زهرهكنانه طارق كنينهريف دمشق77422624

ابتسامكندة زياد الخطيبدرعا77516167

لينا خزنداركنده محمد مازن ابو شعرالسعودية77610130039

ريفانالرا سمعان خرمادمشق77732689

احالرا منيف جمول حربالسويداء7786239 انش 

مهاالرا وائل حافظريف دمشق77925584

غليدمشق78036514 رهفالنا محمد البر

قمرالنا محمد بشب  احمد عبد هللادمشق78137741

يدمشق78232692
غيداءالنا محمد مظهر عمراثن

منالالنا محمد نذير لبنيه جديدمشق78337743

سهامالنا نسيم ابوفخرالسويداء7845733

رجاءالنا وسيم الشمنديالسويداء7855616

رانياالنه غسان شموطريف دمشق78628374

ابتساملبانه فهد القدرودرعا78716613

ثناءلبين خليل التكلهريف دمشق78833549

ن أحمد محمددمشق78936081 ىلجي  بش 

ن سليمان المقداددرعا79016729 كريمهلجي 

ن كمال حبشدمشق79132697 هدىلجي 

 مازن الجزائرليدمشق79232698
ن ريملجي 

ن مالك علياريف دمشق79328380 فاديهلجي 

ن مرسل رزقالسويداء7945846 ميسونلجي 

ديمالىم بشب  زريفهالسويداء7955994

يالسويداء7966073
فاديهلميس احسان السغبيين

ن احمد الفرخريف دمشق79736358 ناريمانلورسي 

جوهرهلونا فوزي المحيثاويريف دمشق79835993

31 من 21صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هناءلونا كمال العراويالسويداء7995623

لينالونه بشار خوليدمشق80040153

يالسويداء8014501
هويدهلؤي عدنان الشيباثن

روعهليا نارص عويلدمشق80233905

صونياليال عهد واكيمريف دمشق80328391

عفراءليال نزير محموددمشق80436590

يالسويداء8055626 ابتسامليال وجيه الحلير

حويجهليال يوسف الخوريريف دمشق80635998

كنارليان مأمون عيىسريف دمشق80725591

نادياليث ثامر عري    جالسويداء8084675

بتولليالس محمد ماهر جوهرريف دمشق80928393

ليناليل خالد حالوهدمشق81032715

ن مطرريف دمشق81126372 فاتنليل محمد حسي 

نريف دمشق81228400 منارليل وائل الحاج حسي 

وائلهليليان سعيد اجداددمشق81340155

ن احمد ضاهر جالدريف دمشق81423794 ميسونلي 

ن أحمد حمادةريف دمشق81528637 ايمانلي 

 نبكيدمشق81639718
ن ن أمي  هديهلي 

ن بولس فرانسيسريف دمشق81727807 مهالي 

ن خرصن الحمددمشق81835097 ابتساملي 

ن رضوان الصباغدمشق81936643 بتوللي 

ن شادي صعبدمشق82032723 رشالي 

ن عبد الحميد العياصالسويداء8215924 عبب لي 

ن عبد السالم سنديانريف دمشق82236530 فاطمهلي 

يريف دمشق82328413
ن عالء الدين الشاالث  هدىلي 

ن غياث فاكوشالسعودية82410130316 جهيدهلي 

ن فهد دوارهالسويداء8255635 تغريدلي 

ن لؤي طبنج الغمازدمشق82634128 مناللي 

ن ماجد عاصيدمشق82739721 وفاءلي 

ن محمد أنس لبابيديدمشق82836166 سماحلي 

ن محمد عمار سويددمشق82933546 لياللي 

ن محمد عنب ريف دمشق83034210 عبب لي 

ن محمد كمال دبورهدمشق83136644 مينلي 

ن محمد يوسف ايبوريف دمشق83234212 تغريدلي 

ن محمدسمب  سنوبرالسعودية83310130023 نباللي 

ن محمدعصام شموطريف دمشق83428423 ريملي 

ن مروان الشاطرالسويداء8355636 حنانلي 

ن نضال مخلوفحماة83625636 ندىلي 

31 من 22صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ن هشام حمادهدمشق83736964 رغدهلي 

ن هيثم دباغدمشق83839728 سمرلي 

روانلينا زهب  موىسريف دمشق83935100

رغداءلينا هشام سليماندمشق84033158

ميساءليندا محمد بشب  بسطاطيدمشق84132158

اولغامارغريتا محمد نحلهالقنيطرة8426612

ن يارس الحناالسويداء8435441 رهفمارلي 

مهاماري بولس فرانسيسريف دمشق84427809

بنياماري رؤوف ابو زيدانالسويداء8455856

هماريا بسام بعلبكيالقنيطرة8466697 شهب 

سهب ماريا شادي مخولريف دمشق84736020

فلكماريا صالح الدنيفاتدرعا84820106

هماريا عزام سلماندمشق84932733 سمب 

يدمشق85032734
غيداءماريا فراس نويالث 

رناماريا محمد رياض قشالندمشق85139732

فداءماريا محمد شجاع شالرريف دمشق85223747

لبينماريا نذير رسيدمشق85332735

جنانماسه اسامه النجمدير الزور85410474

عبب ماسه بشار النونوريف دمشق85534219

شذىماسه فراس خب  هللاريف دمشق85628440

صفاءماهر عالء المرصيدمشق85723722

لطيفهمايا جمال الدين القالشريف دمشق85828448

يمايا رشيد ابو قورهدمشق85935669
منال كنفاثن

رانيامايا سعيد المعلمدمشق86036087

يالسويداء8616250 راغدهمايا شاهر عرثر

فاديهمايا عدنان معروفالسويداء8626495

يدمشق86333910
حنانمايا فادي التسعيين

وزمايا مازن الصوصريف دمشق86426301 فب 

رشامايا محمد امب  االشقرريف دمشق86523991

فدمشق86636647 بدريهمايا محمد رس 

ايمانمايا منيب خشيفهالسويداء8676496

ودادمايا وسيم تاج الدينالسويداء8685862

رنامايا يزن شكودمشق86933380

اسماءمجد إياد اللحامدمشق87027617

ميادةمجد سامر الخطيبدمشق87119780

لبينمجد سامر طلعدمشق87232169

منارمجد عبد الحليم رجالدمشق87317265

أنيسةمجد كمال شمودمشق87423743

31 من 23صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

كريمةمجد نديم جريشريف دمشق87516910

منالمجد هادي خليلدمشق87618193

سمرمجد هيثم اشقرودمشق87717269

جمانهمحمد ابراهيم الحطابريف دمشق87818697

ايمانمحمد ابراهيم حوىريف دمشق87919571

نمحمد اسعد محمد نارص برادعيدمشق88017366 تغريد ابو العيني 

جهينهمحمد األزهر واصل كيواندرعا88110439

ايمانمحمد اياد ماجد حامدهدمشق88223941

مريممحمد أحمد األحمدريف دمشق88315265

أسمهانمحمد أحمد العمورريف دمشق88415666

منارمحمد أحمد اياد لحامدمشق88528488

ن الدقرريف دمشق88619659 غاليهمحمد أمجد معب 

يدمشق88728553  الحلير
ن ربابمحمد أنس محمد ياسي 

ليندامحمد بدر الدين مهند الدهاندمشق88820710

غاليهمحمد بش  بالل خليفهدمشق88920519

رفيفمحمد بشب  نبيل جانودمشق89028562

رزانهمحمد جواد أحمد لطفدمشق89118555

هديهمحمد خب  صبخي كلسدمشق89223975

دارينمحمد راشد محمد صبخي عكامدمشق89326444

رزانمحمد رشيد محمد شاهر وزاندمشق89420534

يريف دمشق89518196
سماحمحمد رياض غزوان  المدثن

ضياءمحمد سعيد محرصندمشق89619819

روضهمحمد سليم الخطيبريف دمشق89715272

وئاممحمد سمب  شفيق الصباندمشق89817435

يدمشق89920282
رشامحمد طارق باسم القنواث 

يريف دمشق90019089 نىهمحمد طارق محمد ماهر أيوثر

سماحمحمد عادل محمد انس لبابيديدمشق90120284

سوزانمحمد عبد هللا هشام الشويكيدمشق90220285

شذىمحمد عصام المريردمشق90319835

عائشهمحمد علي ابراهيمالحسكة9049176

فاطمهمحمد غسان رمضانريف دمشق90516260

زينبمحمد مازن ابو النرصدمشق90628528

وجدانمحمد مالك بالل الموصلليدمشق90720572

عابدهمحمد ماهر احمد هالل بكداشدمشق90822352

مؤمنهمحمد محمد ابراهيم فرحاتريف دمشق90915089

سميهمحمد محمود صالحدمشق91027763

ندىمحمد مرصن عبد الرزاقدمشق91122672

ناهدهمحمد مهند محسن األبرصدمشق91218585

31 من 24صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يدمشق91320305
قمرمحمد موفق محمد ممدوح الباثن

فاطمهمحمد نبيل السكريدمشق91426378

هناديمحمد نصوح محمد عمر رسداردمشق91520857

صفاءمحمد نهاد غاليهإدلب9162182

فائزهمحمد نور مروان الرشداندرعا91711830

مينمحمد نور مصباح عرعاردمشق91817325

سوزومحمد نور موفق العليدرعا91910327

يدمشق92026539
نهادمحمد نور نعيم السويداثن

زكيهمحمد يارس خطيب مزاويريف دمشق92118287

سلوىمحمد يمان محمد صالح خاروفدمشق92220746

هدمشق92320596 هيفرومحمد يمان محمود خرصن

ربابمحمد يوسف زاهدهدمشق92427793

ن رستم اغادمشق92519881 مهامحمدانس محمدمعب 

ودمشق92626393 هناءمحمدأغيد سامر خرصن

ريممحمدعادل محمدهاجم الواديريف دمشق92717988

نعمهمحمدعمران خالد الرتادمشق92827887

ديمامحمدميار فراس عجاجدمشق92919962

هالةمحمديارس مظهر لحامدمشق93019984

يالسويداء9314637 ميساءمحمود شبلي الحلير

فاطمهمحمود عبد هللا معطيريف دمشق93219090

خلودمحمود عمر الهنديدمشق93322744

سهامحمود فريد ابراهيمدمشق93427983

ن حربدمشق93518598 فوزيهمحمود محمد ياسي 

مينمرام بسام مزهرالسويداء9365448

سحرمرام غسان نرشالسويداء9376386

ثائرهمرح انور الصحناويالسويداء9386148

امرح جورج الحدادالسويداء9395642 فب 

يالسويداء9406389
ن
صبامرح ماهر الصالح الشوف

يدمشق94133162
رفاهمرح محمود اوطه باىس 

ساميهمرح نذير البدويريف دمشق94222438

روالمرح يارس عبدالرحيمريف دمشق94333571

رويدةمروة أحمد صالحدمشق94440174

هناديمروة ماهر الحالقدمشق94536533

ميساءمريان زاهر الجبر ابو فخرالسويداء9465647

سوزانمريان فيليب األحمرريف دمشق94722710

منالمريم احمد عبد الكريمالقنيطرة9486623

وجدانمريم اكرم شاميهريف دمشق94928471

غفارمريم زين صندوقدمشق95034342

31 من 25صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

خلودمريم طارق فتح هللادمشق95133383

فائزةمريم محمد غسان بدويدمشق95236971

وزيرهمريم معن خضورريف دمشق95328472

وردهمريم يوسف الحوريدمشق95432767

يريف دمشق95536081
ن
جيهانمسيليه شكري الشوف

 فهد الحراجليريف دمشق95616417
فاطمهمصطفن

احالممرصن تيسب  حمزهالسويداء9574297

منالمرصن ناهي عدوانالسويداء9584640

داللمعاذ محمدزهب  تقوىدمشق95928671

ن ابراهيم مخي الديندمشق96024187 هدىمعب 

منالمالك محمد نارص الفالحدرعا96120115

عبب ملك محمد ماهر الرفاعيدمشق96235478

ن محمد هادي شعارريف دمشق96328476 رزانممب 

همنار رضوان العليريف دمشق96434276 منب 

يالقنيطرة9656702
ثناءمنار زياد كنفاثن

نجوىمنار سليم صالحريف دمشق96633586

أمالمنار عبدهللا نرص الدينريف دمشق96725898

عزيزه رسوقمنار علي رياحماة96824591

يدمشق96934137
مينمنار محمد سامر تركماثن

رثرمنار مدحت محمدريف دمشق97028477

عائدهمنار وسيم سليماندمشق97140186

ميادهمنجد سامح االباظهالسويداء9723864

فداءمنب  عبد هللا سمعانريف دمشق97319034

ناديهمها فاروق الحوامدهدرعا97418066

ن رسحاندمشق97518604 رنامهدي حسي 

ريمامهند ابراهيم مقلدالسويداء9763756

بالرواسدمشق97722412 مفازمهند علي المالزم الشهب 

انجيالمهند فادي الحجارالسويداء9783557

لينامهيبه محمد المحاميددرعا97916176

زكايامواهب واهب المهنادرعا98017168

ريممؤمنه عبد الحميد درويشريف دمشق98128428

غادهمؤمنه ممدوح عميشدمشق98236854

داللميار جمال سعديةريف دمشق98325514

منالميار قاسم جمعةريف دمشق98436478

وصالميار منهال الغضباندمشق98525564

يالسويداء9863616
ن
سعادميار منهال فراج الشوف

روالمياس احمد عتمهريف دمشق98728481

ا ماهر مبيضريف دمشق98823320 مايامب 

31 من 26صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ي فيليب رعدريف دمشق98924134 عبب مب 

فيحاءميس اسامه المحمدريف دمشق99025224

فائدهميس انور الطويلالسويداء9916255

مرفتميس سهيل وسوفدمشق99236129

هزارميس لي  مثين احمدريف دمشق99325601

ريعانميس ماهر السليمانريف دمشق99436112

ميساءميس واثق مرادالسويداء9956533

يالسويداء9966392
ليلهميسم يارس الجرمقاثن

جهانميشيل حسان السهويدمشق99725567

املميالد كمال ابو حمرهالسويداء9984646

يدمشق99932180
نشيننادين عمار االغواثن

ن طعمه ابومنذرالسويداء10006718 باسمهنارمي 

هنديهنانىسي خالد جمالالسويداء10016429

فاطمةنانىسي سمب  مرادريف دمشق100225226

انعامنبال محمد الحمودريف دمشق100337174

غيثاءنتالي وليد بركاتريف دمشق100436686

ينجاح ايمن جخدمشق100539782
اماثن

يدمشق100636316
 
سميحهنجاح بشب  الجراف

ننجاح طارق عبد الوهابريف دمشق100725603 ياسمي 

عاليهنجم عبدهلل السالمدير الزور10087051

ايماننجوى محمد نظامدمشق100934344

فاطمهندا علي مدورريف دمشق101036144

اميهنداء حامد سالمالسويداء10114515

رشاندى عبد الرحيم الحايكدرعا101216533

يدمشق101332793 مهاندى عبد هللا االدلير

حنانندى عثمان عز الدينريف دمشق101434304

هدمشق101535493 ماجدهندى محمد خرصن

يريف دمشق101627187 رندهندى محمد علي المغرثر

يدمشق101732795 أفراحنرجس محمد سعيد الشلير

ن نادر العفيفالسويداء10185661 فريالنرمي 

سهيلةنغم إحسان مخلوفريف دمشق101936157

لينانغم أحمد حكيمه ابو فخرالسويداء10206843

داريننغم محسن محاويشدمشق102135863

ثناءنغم محمد جاموسريف دمشق102235150

سوسننغم نارص الظاهر عزامريف دمشق102336160

كلثومنىه اسامه الزحيليريف دمشق102426265

سميانىه ناهل الشيشكليدمشق102536974

هنور احمد حسام كفتاروريف دمشق102636692 أمب 
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الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

مريمنور الدين احمد االحمدريف دمشق102715292

غليدمشق102836042 عبب نور الهدى جهاد البر

راويهنور الهدى خالد الجبردرعا102917917

جورجيتنور الهدى مخي الدين بوزياندمشق103034144

هبهنور اياد عوده الخطيبريف دمشق103128501

ميساءنور أحمد راتب الدايةدمشق103236984

يدمشق103337797
باث  نشيننور أيمن رس 

بثينهنور بسام عمادالسويداء10346452

نور بسام قصيليريف دمشق103526956
ن ياسمي 

يدمشق103636373
هنادينور حسام آله رىس 

وفاءنور حسن غسان رمضاندمشق103733855

سحرنور حمود صيموعهالسويداء10386432

رجاءنور خالد عرموشريف دمشق103925317

ي نصارالسويداء10405878
حناننور راصن

رغدةنور رافع الصعوبريف دمشق104136170

بسمهنور سعيد الحالقدمشق104237800

يدمشق104336223 ندىنور غسان عاجر

غفراننور مازن عامرالسويداء10446259

هبهنور ماهر علواندمشق104537805

ازهارنور محمد االورفليدمشق104633850

لينانور محمد ماهر تللوريف دمشق104728513

املنور محمد معروفريف دمشق104828510

نىهنور مهدي الطروديريف دمشق104923582

رنانور وسيم اياسوريف دمشق105025607

يدمشق105136548 داريننورا اسامه المغرثر

خولهنورا حسن عليريف دمشق105224295

روعهنورا وليد جمولريف دمشق105323423

سميهنورالدين بسام زكريادمشق105426658

ريمانورالهدى هاشم معاددمشق105539302

ريمهنورس رفيق ابو فخرالسويداء10563618

ن القنطارريف دمشق105716298 ردينهنورس موعي 

راميهنيبال حسان رجبريف دمشق105823670

رجاءنيسان هيثم بشب ريف دمشق105936202

غادههادي مروان سويدانريف دمشق106018556

سعادهاله عبد الكريم حموددمشق106134892

ههاله فيصل قبالنريف دمشق106223672 امب 

يالسويداء10633937
ي اكرم اشي 

رشاهاثن

ي باسل جربوعريف دمشق106416299
روالهاثن
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

خديجههانيه غيث مشلحريف دمشق106526963

رناهانيه يارس القدهريف دمشق106628611

سونياهبة حاتم بحصاصالسويداء10675744

مريمهبة محمد عيد عالويدمشق106837816

ليالهبه احمد الشيخ قويدرريف دمشق106933642

سحرهبه احمد جمال الراجحدرعا107020133

سحرهبه هللا خليل شحادهدمشق107132349

سمرهبه هللا صخر صبحالسويداء10726400

رحابهبه حكمت نارصالسويداء10736083

ي الدينريف دمشق107428531
رائدههبه رضوان تف 

هدىهبه سامر مزهرريف دمشق107523673

ايمانهبه عبدالكريم الدكاكدمشق107640223

يالسويداء10775460 ن انصافهبه عبدهللا العينب 

يالسويداء10785746 امالهبه ماجد الحلير

نشينهبه محمد وائل افنديالقنيطرة10796644

مروىهبه محمود سليمانريف دمشق108023265

لميسهبه نادر بحبوحريف دمشق108127205

فطومهدى ضياء جوادريف دمشق108223930

يدمشق108335515
فادياهدى عدنان القاصن

عائشههدى مخي الدين نجيبريف دمشق108425233

أملهديل احمد حميدريف دمشق108537077

اسمهانهديل سمب  محمدريف دمشق108634732

شيخههديل شحاده عشاويريف دمشق108734733

ازدهارهديل عبداللطيف النارصدرعا108818042

نجودهديل فادي شنانالسويداء10895747

منالهديل محمد يوسف الخرفاندمشق109039329

خدوجهديل نضال ناصيف أسعدالسويداء10916727

امينههديل هيثم ابراهيمريف دمشق109226814

عائدههزار نزيه زريفهالسويداء10936000

سناءهشام صالح جبورالسويداء10944263

عفتهشام وائل أبو شنبدمشق109519109

رشاهال عمران صالحدمشق109632830

وفاءهال مروان مرشد رضوانالسويداء10976851

يهمام باسل العباويريف دمشق109819772
تهاثن

ميساءهمام سهيل الحريريدرعا109911724

ميساءهمام هشام طنطادمشق110020069

هدىهمسه الوافد ابو طرابهالسويداء11015674

عبب همسه سامر السنيحالسويداء11025675
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      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

عبب همسه نواف المرودالسويداء11035676

غينهند جمال عبد النارص سالمدمشق110435624

ناريمانهند سائد الصحناويالسويداء11056728

ريدادهيا ابراهيم ادهمدمشق110637823

ملكههيا احمد النوماندير الزور110711595

سوسنهيا سفيان الحبيبدمشق110839332

عبب هيا شفيق معروفدمشق110933577

رناهيا معضاد ابو خزامالسويداء11105680

منالهيا نبيل ابو مغضبالسويداء11116852

امامةهيا نهاد صبحريف دمشق111225614

هالههيا يارس عمارالقنيطرة11137141

رانياهيام سامر قشالنريف دمشق111428551

سهادهيام صفوان كياليدمشق111534147

ن بيان شقب السويداء11166544 نورههيفي 

عفافهيلدا زكي جبليريف دمشق111727821

حياةهيلدا محمد سليم الكرديريف دمشق111825615

ن فيصل حديفهالسويداء11196087 لبينهيلي 

ن محمد جوده خرىسيدمشق112032836 باسمههيلي 

ن محمد نزار بالنريف دمشق112126259 نشينهيلي 

يوائل باسم الزراددمشق112217345
اماثن

خلودوائل رياض الصالحالسويداء11234406

اسيمهوائل سليم الخطيبالسويداء11244280

يالسويداء11254198 وصالوائل موفق الحلير

رانيهوسام احمد ابو فالحهدمشق112619335

ندمشق112724281 نشينوسام محمد رامي الياسي 

نجوىوعد احمد رفاعيهدمشق112834231

ثناءوعد محمد جمعه همجدمشق112940237

داللوالء عبد هللا شناردمشق113035528

سعادوالء عمر شعبانريف دمشق113126844

 ميسونوالء محمد يارس علواندمشق113240242

خلودونس بهجات الخطيبالسويداء11335891

انعاموئام سعدو زريفهالسويداء11343998

املوئام عاهد السعديالسويداء11356401

ميوئام وحيد عزامالسويداء11365466

وداديادي اسامه غزالندرعا113715135

عبب يارا اكرم عويضهريف دمشق113823595

يريف دمشق113936703 ايمانيارا فضل يازجر

ندىيارا محمد اسامه الحمويدمشق114036932
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      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يريف دمشق114125617
كماثن لينايارا محمد عصام الب 

زهرةيارا محمود االعورالقنيطرة11427016

ا114310130188 نور االسمريارا محمود البحرإنكلب 

عبيدهيارا نبيل الحايكدمشق114435529

مهايارس عبد القادر ابو علوانالسويداء11454101

ن احمد جهاد الحالقدمشق114635671 رنا أسعد البكريياسمي 

ن بيان المعازالسويداء11475337 ميسونياسمي 

ن خلدون الجبرالسويداء11485686 كوثرياسمي 

ن سعدو منذرالسويداء11495752 هياسمي  امب 

ن عدنان صفصفريف دمشق115027537 حسناءياسمي 

ن قتيبه العبد هللادمشق115136053 لميسياسمي 

ن نارص حمودالسعودية115210130061 فاطمه النورياسمي 

يدمشق115328151
ميادةيامن مروان الكويفن

سناءيحي  محمدبسام دادهدمشق115417169

يدمشق115520082
صفاءيحي  محمدسعيد الكاىس 

ريميزن سعود قاسمريف دمشق115617215

عائدهيزن عادل عودهدرعا115715138

ي المعازالسويداء11585894 خالدهيمامه اثر

لبين الرفاعييمين ماهر عابديندمشق115935673

يريف دمشق116022469  مطيع الشلير
ميسونيمين

عائشهيمين منصور شاكردمشق116133582

ييمين نزار زلحفدمشق116233436
تهاثن

س مقصوصةاإلمارات116310130617 منارينال محمد بيبر

ياإلمارات116410180001 إيمانيوسف أحمد يازجر

مرفتيوسف أحمدعبدالقادر سعد الديندمشق116520627

ن خليلدمشق116628180 فيحاءيوسف حسي 

رغد إبراهيم عوض1167

غدير محمد الفالح1168

هناء محمود زيدان1169

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

ي وزارة 
ن
مراجعة شؤون الطالب ف

التعليم العالي

31 من 31صفحة 


