
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

يات محمد عدنان قاسمريف دمشق120074
ّ
عائشها

لينااباء نسيب ابو لطيفالسويداء25573

هناديابرار خليل زيتوندمشق339586

غصونابراهيم محمد خير سعد الدينريف دمشق416822

هناديابراهيم محمد سعيد عبيددمشق528053

منالابراهيم محمد عبيدودمشق621143

زكاءاحسان محمد رباح السواديدمشق726989

رنااحمد إبراهيم عياشدرعا810294

رغداءاحمد جميل العيىسالقنيطرة93636

سلوىاحمد ذو الفقار منصورريف دمشق1018966

هنادياحمد عبد العزيز شمس الديندمشق1122150

نوالاحمد عبد الكريم خلوفدمشق1217669

داللاحمد عبد النارص الخطيبدمشق1328326

خلوداحمد عدنان الطالبدرعا1410103

امينهاحمد عكيد غزالدمشق1522459

نريف دمشق1616510 وصالاحمد محمد الحسير

حوريهاحمد محمد غزالهدمشق1727034

رابعهاحمد ميرس الحروبدرعا1811015

وساماحمد نضال يونسدمشق1925742

عائشةاحمد وليد كناكريدمشق2027049

لوريكارتيك واهي بريصياندمشق2133151

خولهاروى اسماعيل شماريف دمشق2221604

فلكاروى عدنان العامريدرعا2317103

لميساري    ج برهان األطرشريف دمشق2431629

عابدهاسامه جهاد الطحاندمشق2520438

غادهاسامه خالد شيخ سليماندمشق2627059

يدمشق2726422
جمانهاسامه عبد الفتاح الحسينن

سمراسامه عدنان جمالالسويداء283965

ميساءاسامه محمدفايز خبازريف دمشق2916516

يدمشق3019450 اسعاف الكيالياسامه ميرس رسايج 

انسا وفيق غرز الدينالسويداء317801 فاطمهاسبير

ق قاسم الذيابالقنيطرة324775 حسنهاستي 

وفاءارساء عبد هللا ابراهيمريف دمشق3322099

هديهارساء عالء الدين شاكرريف دمشق3434925

نرسينارساء غياث زليطهدمشق3532951

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

47 من 1صفحة 
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عدلهارساء محمد خير الشيخريف دمشق3631340

عهدارساء محمد يوسف سويدريف دمشق3724244

فاطمةارساء نزيه ابو هاشمريف دمشق3822100

اياتاسالم وليد عوادريف دمشق3920077

وردهاسماء ابراهيم غزيريف دمشق4031640

هناءاسماء احمد السعديدرعا4116383

ميساءاسماء صفوان ضوب  عريف دمشق4233358

يدمشق4339970
حليمهاسماء محمد سعد الدين السبيناث 

لينااسماء نارص الجرادريف دمشق4421605

نوالاسيل ممدوح لمعالسويداء456469

ف احمد السيد احمددرعا4611332 امتيازارسر

مهااكرم غياث الخطيبدمشق4717413

 العليريف دمشق4823962
ن داللاالء حسير

فاديهاالء خالد الشيخدمشق4937654

ايماناالء عامر عيىسدمشق5032958

سماهراالء عمر األصفرريف دمشق5130282

ه فلك ايمن سنقردمشق5233446 داليااالمير

يريف دمشق5323965 هيامالبتول طالل الزعن 

ن نضال ديبدمشق5423221 عفراءالحسير

انتصارالحوراء عبد النارص االبراهيمريف دمشق5521808

منارالصادق جهاد نهتاندمشق5621308

ختامالفاروق ثائر نعيمهدمشق5723487

ميساءالمعتصم باهلل محمد احسان أبو الخيردمشق5824166

لماالىم محمدصهيب سودانريف دمشق5923405

منالالهام برهان ابو عسليدمشق6034030

سعادالهام محمود عمر اغاريف دمشق6134936

صفاءاليسا نضال ابو حسونالسويداء625681

منناليسار عيىس عبودريف دمشق6323966

راميااليمان زياد السحليدمشق6427082

ي ابو خيرالسويداء657802
 
ن شوق رانياالير

غاليهامال محمد زين طحينهريف دمشق6625564

منالامان احمد محموددمشق6732497

ي مصطفن روميهريف دمشق6825455
وفاءاماثن

مننامل احمد فتحيهريف دمشق6921907

يالسويداء703708
مهاءامير اسامه الجرماثن
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هناامير لؤي عزامالسويداء713367

آمنهامير يارس الجلمدرعا7211492

رحابانانا خليل عزامالسويداء736135

ات كحلهدمشق7431587 خديجهانانا خير

افرنجيهانس محمدفادي السليمدمشق7520178

غادهانطون نرص المهنادمشق7619477

ن اللواحريف دمشق7725278 سوسنايات حسير

ناهدهايات يونس البعليدمشق7838799

غنيمهاياد سعيد ابو زيدريف دمشق7916742

فاطمهاياد منار الشيخهريف دمشق8019524

سمر الفرااية زياد عثماندمشق8135547

فاديةاية صبجي عطايادمشق8231605

يدمشق8335275 قمراية محمد عراث 

غانيااية محمد عليدمشق8435944

صفاءايله محمد عماد العشريف دمشق8525578

ن جمال دوارهالسويداء867202 نجوىايلير

جيهانايلينا عصام كرياكيريف دمشق8720662

زهرةايمان ابراهيم االبراهيمدمشق8838404

لبننايمان ابراهيم الزايددمشق8933593

ي القادريريف دمشق9020457
يلديزايمان أحمد الكيالثن

مروهايمان ماهر بعلبكيدمشق9139626

يدمشق9238406
يايمان محمد بشار سقباثن

أماثن

أمنهايمان محمد ضاهرريف دمشق9323967

فاطمهايمان محمود نارصريف دمشق9426570

هناءايمان نضال المسالمهدمشق9531599

صفاءايمن فالح المحمددير الزور965052

صالحهايناس محمد نارص الدينريف دمشق9730868

لمعاتايناس نبيل مطرريف دمشق9822118

الهامايه احمد حاج بكدمشق9938407

ميساءايه اسماعيل البقاعيريف دمشق10023969

فادياايه ضياء الدين حمداندمشق10137342

ناريمانايه فؤاد الفنديريف دمشق10226413

حياهايه محمد الخليلريف دمشق10331544

يريف دمشق10422705
ميسونايه محمد عبد الغنن

يريف دمشق10530883
ي الكناثن

منالايه محمد هاثن
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نورهايهاب انور القاسمالسويداء1064688

ي جورج السلومريف دمشق10731682 املإنج 

سالفإياد أحسان البحريالسويداء1083075

ريمإيالف ابراهيم الخليل عربدمشق10938800

نعيمهإيالف ابراهيم أيوبريف دمشق11030286

رندهإيناس محمد بشبشريف دمشق11134701

عطيهإيناس محمد ديب عيد داللريف دمشق11230870

ندمشق11334469 مهاأبرار محمود كسكير

ي يوسف الدوسدمشق11424856 ابتسامأث 

فطمهأحمد بهاء الدين دبورهدمشق11519158

ن بيانالسويداء1163522 لمياءأحمد حسير

نهالأحمد سامي رياض الحكيمريف دمشق11717234

فاطمهأحمد سمير محموددمشق11826693

زينبأحمد شاهر مندوادمشق11917930

هناديأحمد محمد جهاد حاج طهريف دمشق12015637

سهيرأحمد محمد ملليدمشق12122156

ايمانأحمد نبيل دادودمشق12230671

مريمأحمد وليد رمضاندمشق12319094

لميسأدهم صفوان العاقلالسويداء1245301

آمالياأري    ج ريغال الجوهريالسويداء1256786

خديجهأري    ج فريد العلوشدمشق12636602

يدمشق12724943
هدىأسامة علي اللبواثن

سائدهأسامه باسل الحسنيهالسويداء1283277

يدمشق12939969 نادياأسماء فايز شوربج 

عائشهأسماء محمد سامر الحمويدمشق13037316

هناديأسماء هيثم شوربادمشق13136160

نأكثم كنان فرجالسويداء1324075 نيفير

يدمشق13327077
قدسيهأكرم محمد فوزي الداالث 

يريف دمشق13432455
لىمأليس محمد شافع الحلواثن

ن سهيل طحاندمشق13534998 عائدهألير

ي أحمد ديابدمشق13632684
ةأماثن سمير

ي مسعود كلكوشريف دمشق13724812
فوزهأماثن

سحرأمجد نادر سلطاندمشق13817689

نوالأمل بهاء الدين ناصيفالسويداء1396743

ميادهأمل صقر غانمالسويداء1406134
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شغافأمل ماهر الهالكريف دمشق14125566

هدمشق14237055 هناأمل محمد عمير

يالسويداء1435894
آمالأمل يوسف القاضن

بثينهأمية سهيل تكروريريف دمشق14423410

هيامأمير بسام قسامدمشق14523493

نانىسيأمير عاصم البدعيشالسويداء1465153

ة أمير الخيىميدمشق14738596 حنانأمير

ي أيمن الجودهدمشق14833420 اسعاف الشدادأنج 

أملأنس أيمن أبو بكرريف دمشق14916845

ابتهالأنس سعد رشيدرباحدمشق15019471

ايمانأنس محمدبرهان قطيطدمشق15120177

روالأنطوان فيكتور شالحريف دمشق15216140

ن حامدالسويداء1533531 سوسنأوس معير

رضاءأويس اكرم ندمدمشق15422526

رانيهأية محمد صفوان الطاهردمشق15537684

ندمشق15636838 هباأيه محمد مازن األمير

آلماظآريام عبد الرؤوف عبد المجيدريف دمشق15723960

رفاعيةآالء بسام حامدريف دمشق15822676

ي الدكاكدمشق15935666
سوسنآالء عبد الرحمن الحكواث 

تغاريدآالء فراس المرصيدمشق16035936

هناءآالء لؤي ابو عرارالسويداء1615893

عبيرآالء محمد خالد الحمويريف دمشق16230845

مننآالء محمد زرزرريف دمشق16325556

الهام سليمآالء محمد سالم ديابدمشق16435543

خولهآالء محمود صواندمشق16535667

ايمانآالء مصطفن شلحةريف دمشق16625117

ن بدرانريف دمشق16734935 رجاءآالء ياسير

شذىآليسار ابراهيم جنيدريف دمشق16821609

ن شنوان راشدريف دمشق16930235 سماهرآلير

ماجدهآيات محمد علي ابو حميدريف دمشق17031698

نهالآيات موىس مطاوعريف دمشق17126407

مننآية هللا نضال طالبريف دمشق17220259

يدرعا17317430 والءآية جهاد الخن 

ريمآية جهاد ونوسدمشق17435005

يالسويداء1756138 سونياآية خالد الحلن 
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يالسويداء1765582
مارياآية خالد العريضن

نسيمآية خالد رحالطرطوس17714626

صفاءآية عصام العاقلالسويداء1785897

آية محمد علي كريم الدينريف دمشق17923167
منن

نهاآيه ادهم ابودهنالسويداء1805937

وفاءآيه اركان زهر الدينالسويداء1815690

يدرعا18221425
عاثن وعدآيه هللا تيسير الي 

ليناآيه اياد عياشريف دمشق18325582

ثائرهآيه بسام حاج نعيمهدمشق18431446

هآيه جمال الهاللريف دمشق18524824 خرصن

 الشماليريف دمشق18625591
ن غادهآيه حسير

هندآيه صالح الدين رمضانريف دمشق18725596

داللآيه عبد السالم النابلىسيدرعا18817319

ريمهآيه عبد القادر العوفحماة18922971

هناءآيه عصام المقطرنريف دمشق19025604

املآيه علي المحاميددرعا19118223

رجاءآيه عمر علوشريف دمشق19233406

عائشهآيه غازي القهيدوالقنيطرة1935164

خالدهآيه كمال السيدالسويداء1946745

اسماءآيه محمد االحمدريف دمشق19521613

يطدمشق19631269 سمرآيه محمد خالد رسر

اشواقآيه وسيم صعبالسويداء1977381

عبيرباسل زاهر الهنديدمشق19820452

ماجدهباسل محمد الجمالالسويداء1993193

نجالءبانه مدين الديريدمشق20032971

اسيمهبتول احمد غبيسدمشق20132514

هبتول رامز البوشريف دمشق20223420 بشير

يف برهومريف دمشق20321730 غفرانبتول رسر

هويدابتول عادل بكريالقنيطرة2044658

ريمبتول عبد االمير عبيددمشق20538413

بثينهبتول علي معالريف دمشق20620884

سوسنبتول فيصل ابو شنبدرعا20715936

مريمبتول مازن الكيالدمشق20835391

زبيدهبتول محمد توفيق زرزورريف دمشق20922325

اسماءبتول محمد خير تقوىدمشق21039644
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ريمبتول محمد علي ديبدمشق21135477

غفرانبتول محمد هشام سنقرريف دمشق21235112

سحربراء بدر الدين حمودهدمشق21321767

سمربراء صالح آق بيقدمشق21421145

غادهبراء ماهر الخطيبدمشق21520460

يدمشق21632517
مهابراءة حسام الدين زيناث 

خولهبراءة عدنان أندورهدمشق21732703

حليمهبراءه ابراهيم الحالقريف دمشق21822711

انتصاربراءه حكمت زيدانريف دمشق21935239

ملكهبسام عبدالرزاق اللحامدمشق22020189

هناءبسام يوسف ريحانريف دمشق22115544

هبشار سليمان خنرصريف دمشق22218434 امير

رندهبشار عبد هللا شعباندمشق22326748

يبرسر محمد عيد القدهدمشق22417205
أماثن

ى أحمد شمسوريف دمشق22530903 محاسنبرسر

ى جهاد جغنونريف دمشق22622717 خولهبرسر

ى حسن برغلريف دمشق22724431 حسنيهبرسر

ى خرصن الفروحدرعا22818436 خلودبرسر

ى رائد الدكاكريف دمشق22932733 صفاءبرسر

ى نارص الشيخدمشق23035691 لينابرسر

فاطمهبالل عبد النارص الصياددمشق23124206

فاطمهبلسم عمار موىسريف دمشق23230905

رغدبنان زاهر بركاتدمشق23331634

هدى الناطوربنان محمد سعيد عطايادمشق23432093

نجالءبنان محمد قاسم بدر الديندمشق23531635

يدمشق23635692
 
فاطمةبنان يوسف عبد الباق

سهامبهاء الدين رضوان رضادمشق23722556

ندىبهاء حمزه أبو مهديالسويداء2383080

نهابهاء فايز طربوشريف دمشق23915997

مريمبيان ايمن المعسعسدمشق24037197

سناءبيان بالل المشعلريف دمشق24131747

عفراءبيان خالد الكاتبريف دمشق24223301

فاطمهبيان سلطان غزالريف دمشق24320730

يدمشق24435444
سمربيان عبد الرحمن المعاثن

آمنهبيان علي الفشتكيريف دمشق24535242
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سهامبيان عمر األظندمشق24638624

ايمان الشماليبيان مجدي درباسدمشق24732208

غادهبيان محمد اديب مزاويدمشق24835694

فايزهبيان محمد بشار الخطيبدمشق24939029

ىبيان محمد خطابريف دمشق25022136 برسر

فاديهبيان محمود الكرتليدمشق25136638

ثروتبيان مهند شيخ اوغليدمشق25231276

ندمشق25333157 ال الياس شاهير نبير نيفير

ال سلطان النرصدمشق25433229 حنانبير

ندىبيسان حسان العاقل ابازيددرعا25515589

جهينهبيسان فادي النابلىسيدرعا25616815

سونيابيسان معضاد غانمالسويداء2575697

خلودتاج رشيد غيبهريف دمشق25834100

هناءتاال عبد الكريم سليمانريف دمشق25924439

رناتاال عصام جبانريف دمشق26025648

سوزانتاله اسامه الصالحدمشق26136165

ملك الببيليتاله سمير عرنوسدمشق26236302

جيهانتاله عبدالنارص الحالقريف دمشق26324217

ندمشق26439663 منتىهتاله غسان شاهير

روضهتاله ماجد حجازيريف دمشق26523176

نريف دمشق26625652 هناءتاله محمد ياسير

صفاءتاله هيثم محمدريف دمشق26731379

يريف دمشق26825654 ندىتاله وليد االيوث 

ن بسام العرساويريف دمشق26931765 هويداتالير

يدمشق27036639
رائدهتاليه سمير الحلواثن

حليمهتسنيم احمد المنجد اللحامدمشق27138041

خولهتسنيم اسد العبددمشق27236641

زبيدهتسنيم أنور السعديدمشق27339337

رزانتسنيم باسل الخوامدمشق27433922

نهلةتسنيم حمود فوازريف دمشق27534964

فاديهتسنيم خالد الشيخدمشق27637708

يهدمشق27738043 سمرتسنيم خالد شعير

سميحهتسنيم صالح الحالقريف دمشق27823981

مروهتسنيم عبد العزيز دردرريف دمشق27925659

جمانه الخياطتسنيم محمد تيسير باكيردمشق28036642

47 من 8صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

أحالمتسنيم محمود السيد أحمدريف دمشق28122905

وفاءتسنيم محمود شماشانريف دمشق28223982

هاللتسنيم موىس ابو راشددمشق28336644

يتسنيم موفق اللحامدمشق28431281
اماثن

كوثرتسنيم يوسف الخشهدمشق28532528

رجاءتسنيم يونس األجوةريف دمشق28634967

جميلهتغريد محمد رياض الرسورريف دمشق28722141

ي كرمدمشق28833158
ن
دارينتقال راق

وفاءتف  خلدون علوشدمشق28937388

يف ديابريف دمشق29034969 أميهتف  رسر

يدرعا29121443
انعامتف  عبد الدائم الجهماثن

مريمتف  عبد الفتاح أبو حسنريف دمشق29234707

رنهتماره خلدون قانصوهالسويداء2936631

انطوانيت الكبهتماره عدنان خالفدمشق29433293

يالسويداء2953447
 
سمرتمام رفيق عبد الباق

يالسويداء2963448
ن
لميستمام عدنان الشوق

حنانتهامه فراس فرجالسويداء2977015

حنانتوجان يوسف اواريالقنيطرة2985743

يريف دمشق29922143
ن محمد منذر الحلواثن ساميهتولير

نورتيما وسيم حتاحتريف دمشق30022082

ىتيماء عصام حديفهالسويداء3016475 برسر

رجاءتيماء فؤاد األوسالسويداء3025592

هيفاءتيماء ماجد ابو مغضبريف دمشق30322145

باسمهتيماء مأمون الحسنالسويداء3045701

هتيماء وسيم كيوانالسويداء3055593 سمير

لىمثناء محمد المرصيدمشق30636116

ليلجابر عمار حسنريف دمشق30715546

يدمشق30818184 نورجاد ديب الحلن 

هناديجاد مهند أبو راسريف دمشق30918974

ان محمد زينهدمشق31019095 وفاءجي 

ابتهالجلنار حسن صقرريف دمشق31123895

سهيرجنان أصف الخرصنريف دمشق31220867

كرامجنان محمد الباشاريف دمشق31324616

ايمانجنن محمد نشأت الجراحدمشق31437205

وفاءجنن مجي الدين النحاسدمشق31536850

47 من 9صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يالسويداء3166118 خلودجنن مؤنس المغرث 

ن احمد حسنالقنيطرة3174518 نىهجنير

رندهجودي اكرم زريقدمشق31835700

وفاءجودي حكمت مربيهريف دمشق31931388

وانريف دمشق32025691 ريمجودي طارق السير

رهامجودي عدي الحمددمشق32131669

ريمجودي علي عليدمشق32237720

هبهجودي عمر شيخ اوغليريف دمشق32325694

ندمشق32436855 لبننجودي عمر طربير

احالم الخالدجودي محمد امجد قدورةدمشق32536218

ايمانجودي محمد قائد الدردريريف دمشق32625701

سماهرجودي محمود برنيةريف دمشق32723987

ى جزايريجودي محمود نجاردمشق32831392 برسر

ن حبيبريف دمشق32925703 هالهجودي معير

ينجودي نضال حسونريف دمشق33021059 شير

يدمشق33134562 سوسنجودي هيثم ناج 

نورجودي يارس ابو سلهريف دمشق33220082

نجوزيان منهل رسيكريف دمشق33331796 كريستير

ن فارس عرموشريف دمشق33421621 نجوسلير ميشلير

ندىجولي يوسف حواتمهريف دمشق33531799

نهالجوليا ايمن االخرسريف دمشق33626352

روبهجوليا وليد محفوضدمشق33735348

زينبجوى نضال عفيفريف دمشق33826354

يل جورج يوسفريف دمشق33923989 ن ميجير

جميلهجيسكا سليمان فرحهدمشق34033929

يرسىحازم عدنان دالدمشق34119527

هناءحازم مفيد قرقماسالسويداء3423968

ثناءحذيفه ابراهيم الدويديدمشق34324222

ليناحذيفه محمد جعنينهدمشق34425034

يدرعا34512231 وداعحسام الدين محمد الزعن 

يالسويداء3463540
ريمانحسام عماد زيتوثن

جماناحسن احسان العربيدالسويداء3473098

ن الكسندر كاشف الغطاءدمشق34826166 احسن أمير لير

ميادهحسن يحنر الشبلالسويداء3493197

نورحسناء خالد الشوادمشق35031287

47 من 10صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

نهالحسيب مروان عماددمشق35129879

 سعيد عليدمشق35222188
ن زينبحسير

ن محمد طهدمشق35328471 إلهامحسير

ن محمد كريمدمشق35418447 ناهد كريمحسير

ن يحنر حاج سعيددمشق35528472 سوسنحسير

نجوىحال ابراهيم المرصيريف دمشق35625716

فاتنحال بدر الدين قاسمريف دمشق35720472

نجوىحال رضوان الصدقهريف دمشق35824772

غادةحال رياض طاطيشدمشق35938057

عبيرحال زياد صالحهريف دمشق36023255

رنا حرصيحال عماد الدين البقاعيدمشق36132094

هالهحال عمار نقاشهدمشق36233002

هدىحال غسان الصاريالسويداء3635951

بانهحال محمد حسام حموىدمشق36435875

محاسنحال محمود دبولدمشق36535208

فايدهحال مشعل فلوحريف دمشق36631815

وفاءحال مؤيد رستمودمشق36736656

ايمانحال هيثم ابو عسافالسويداء3685952

خديجهحليمه رضوان عوضالقنيطرة3695317

سناءحمد عاطف األعورالسويداء3703199

وفاءحمزة عبد العظيم ديابدمشق37117215

يدمشق37217009 رزانحمزه اياد محملج 

سالفهحمزه حسام فرهودريف دمشق37318975

هناديحمزه هيثم عليريف دمشق37419061

رانياحمود سليمان العليالسويداء3753765

ابرونيهحمود واصل جاجاندير الزور3766087

ندمشق37733268 غنيهحنان علي حسير

امتثالحنان محمود خليفهريف دمشق37821423

ن الصفديالسويداء3796790 مننحنان معي 

ن أحمد حدادريف دمشق38022338 اسماءحنير

ن آصف احمددمشق38135961 سعادحنير

ن ثابت ناصيف أسعدالسويداء3825953 فيضةحنير

يالسويداء3835600
ن
ن ثائر الشوق هندحنير

ن حسان محمودالسويداء3845711 فاتنحنير

ن حسن اسعددمشق38536661 رناحنير

47 من 11صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ن خالد الكرديريف دمشق38622734 رحابحنير

ن صالح الدين الرزوقريف دمشق38723993 خديجةحنير

ن عدنان القطيفاندرعا38815511 فاتنهحنير

ن عروه باشادمشق38938060 سماهرحنير

ن عماد باكيردمشق39031288 نادياحنير

يريف دمشق39130056  ماهر الحلين 
ن هدىحنير

ن ماهر بدويهدمشق39238061 فايزهحنير

ن محمد عصام الشيخ النجاردمشق39340017 نوراحنير

ن معال الخرصندمشق39435965 فاديهحنير

ن هشام االصفردرعا39518292 منالحنير

عايدةحياة سعيد الخطيبريف دمشق39620295

وعدحيان احمد عبدودمشق39725794

هياحيان وسيم ابوصفاالسويداء3983454

لمياءطالوحيدر هائل الكشهدمشق39919562

وصالحيدره اياد نارصدمشق40019563

ميسخالد انس حمادهريف دمشق40118488

يدرعا40210451 مريمخالد بسام قلعه ج 

ىخالد صالح ابو شواربدمشق40326778 برسر

وفاءخالد محمد العباس خريطهدمشق40421812

يدمشق40519570
نورالهدىخالد محمد النشواث 

يرسىخالد محمد صبحدمشق40624256

عائشة الشاعرخالد محمد علي كتمتودمشق40725798

أمينهختام اسماعيل أحمدالحسكة4089957

ايمانخديجه حسان الجربدمشق40937407

عدوليخديجه مصطفن المسلم المعموريف دمشق41033949

ثناءخليل احمد شحادهريف دمشق41116751

فدرعا41211235 فاطمهخليل احمد رسر

فصايلخليل رأفت الحجليالسويداء4133938

فاديهداليا ثائر ابو عاضيالسويداء4145718

ناريمان الحماميداليا محمد ماهر الجعفريدمشق41536222

يدمشق41633468
حنانداليا محمود الطواىسر

يريف دمشق41724174
ه نظىمي القباثن ديمهداليه المغير

املدانا جابر سيفالسويداء4187808

ي الصفديالسويداء4196942
نوالدانا راضن

خلود جمال الديندانة محمد مازن درويش احمددمشق42036224

47 من 12صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

سىهدانه عامر الشمعهدمشق42131692

هبهدانه لؤي حمدانريف دمشق42225386

نغمدانه محمد أمير فتينهدمشق42333612

يدمشق42420212
ي أيمن السقا امينن

أملداثن

رجاءدانيا خليل صعبريف دمشق42534981

سحردانيا محمد زهير بقلهريف دمشق42625739

ميسوندانيال ابراهيم جمولالسويداء4274671

ابتسامدانيال سليم الهنودمشق42823599

ن البهلواندمشق42936226 سوسن اللحامدانية محمد معي 

كوثردانيه احمد رائد المرصيريف دمشق43025741

يريف دمشق43126426
ن
عالدانيه بالل صاق

أمالدانيه محمد المسالمهدرعا43218513

راميادانيه محمد فهدهريف دمشق43325745

عالدانيه نديم سعيدريف دمشق43430962

سناءدانيه يحنر الطيردمشق43537082

عفافدانييال نور شامخ مقلدالسويداء4366263

زبيدهدعاء حسن اسمردمشق43738643

مريمدعاء عزت المنصوردمشق43834583

يدرعا43915518 هيامدعاء عمار الشلن 

نجوىدعاء محمد يوسفريف دمشق44020988

ايماندعاء نعمان المشعوتريف دمشق44134986

ن باهلل حمصيةريف دمشق44225748 ايماندالل معي 

أملدلع بسام ابراهيمريف دمشق44325749

سوزاندلع جهاد النجارريف دمشق44425750

املدلع حسام كريزانريف دمشق44532749

يدمشق44634888
ايماندلع خالد حمروثن

وداددلع رائد نعيمالسويداء4475900

يالسويداء4486516
اقبالدلع سليمان الغوطاثن

هيفاءدلع قاسم خزعلالسويداء4496480

عبيردلع محمد هشام االشقردمشق45031471

سوسندلع يوسف قيرسريف دمشق45125752

يالحسكة45211219 ن عبدالقادر حاج  يرسىدلفير

منندنيا سمير المرصيدمشق45338646

دانيادنيا ممدوح عيونريف دمشق45435122

نا حيدردونا سامر انطوندمشق45533428 مير

47 من 13صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ندمشق45631709 زهريهدياال اسماعيل شاهير

نجاهدياال رشيد طيبريف دمشق45724841

يديانا بشار قدحدمشق45836228
هنادي ماردينن

خديجهديانا عبد الرحمن الفراجدرعا45917325

املديانا مفيد الصحناويالسويداء4606551

ندمشق46136670 سحرديانا ملول الحسير

هندديما ابو الخير عيدالسويداء4627809

آمنهديمة مروان عيىسريف دمشق46332752

يدمشق46436671 مهاديمه بسام قناعه الحلن 

رانياديمه بشار ادريسريف دمشق46525754

يريف دمشق46630972 كرامديمه فهد الحلن 

ندمشق46732541 عدويهديمه فواز حسير

يريف دمشق46821309
ندىديمه مازن الشعراثن

يالسويداء4696885 انتصارديمه محمود وهن 

ميادهديمه مصعب ابراهيمدمشق47036079

ريمديمه نارص عديريف دمشق47125757

سوزاندينا محمود قبيطريريف دمشق47230973

ن الخطيبدمشق47329924 فاطمهراتب حسير

عفافراتب رافد النارصريف دمشق47419067

فطومرافع مصطفن شيخ مصطفندمشق47520213

ناريمانراكان عوض العوضدمشق47624268

عائشهراما ابراهيم نقرش فهدهريف دمشق47720749

رفيقهراما احمد الحتاويريف دمشق47834989

هيامراما احمد الصماديريف دمشق47934990

يراما احمد نشاردمشق48031228
حنان قصيباث 

يريف دمشق48135245
ن مهينن عالراما امير

بثينهراما انور رساي الدينالسويداء4825958

حميدةراما إياد األعي دمشق48333791

شاديةراما أحمد كاتبهريف دمشق48432756

ميساءراما بسام النابلىسيدمشق48531716

الريف دمشق48631873 ن سناءراما بسام الين

ندىراما بسام بدردمشق48733341

يدرعا48815728 امامهراما بشار الزعن 

ايمانراما تيسير شيخ سليمانريف دمشق48930592

اسماءراما جهاد المباركريف دمشق49025773

47 من 14صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ليناراما حسان الشيخدمشق49134324

رنا شبيبراما خالد مالكيدمشق49232330

نادياراما راتب ندمريف دمشق49334995

يدمشق49431295 سوسنراما رباح دوه ج 

سميهراما زهير خليلالقنيطرة4954830

ايمانراما سامر الحوشريف دمشق49632761

رشا المرصيراما سامر الخطيبدمشق49732331

وفاء ابو عيون السودراما عامر سعدهدمشق49831398

يدمشق49935714
تهامةراما عبدالكريم كنوثن

هدىراما عبدهللا عكيليدمشق50035715

يدمشق50135562
نادياراما عدنان البنن

زهرهراما عدنان ملحمريف دمشق50230067

يدمشق50338657 هدىراما عصام ناج 

مهاراما غانم الطباعريف دمشق50425778

باسمه موشليراما كلش كلشدمشق50532333

يدمشق50632545
هراما ماهر الحوراثن سمير

رانياراما محمد الشطهدمشق50739708

هللا السليمانريف دمشق50822162 مهاراما محمد خير

سمرراما محمد عامر زعيي دمشق50938072

فتحيهراما محمد نذير باللطرطوس51011090

يدمشق51134614 مرحراما مظهر الحلن 

يدمشق51233344 هالهراما نادر المغرث 

سميهرام ا نارص دبورهريف دمشق51320489

رانيهراما ناصف خيرالسويداء5146163

ليناراما نرص القداحريف دمشق51524154

عتابراما وفيق زريفهالسويداء5166403

احالمراما وليد المرعيالسويداء5175960

يدمشق51832337 يرامه باسم الحلن 
ن
عديله صاق

رامي بسام النائليريف دمشق51916338
ن نور اليقير

سلىمرامي عبد الحكيم عثماندمشق52027244

تغريدرامي عدنان العلي المنصوردرعا52110734

نهيلرامي عزات الزيرالسويداء5223831

منالرامي علي الشيخهدمشق52327245

رنارانيا سمير قطاندمشق52437761

ساميهرانيا عمر كريزريف دمشق52520587

47 من 15صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

سماحراويه اسماعيل بعلهريف دمشق52634786

رجاءراويه حمد اليوسفالسويداء5277262

فريالرائد غسان حمزهالسويداء5283110

نبيلهرأفت وسام زين الدينالسويداء5293829

سهيلهربا طارق صبحدمشق53033753

سميهربا عارف المطلقالقنيطرة5316638

سناءرباب جهاد إسماعيلريف دمشق53221757

نديمهرث  ابراهيم غرةدمشق53332732

خاندمشق53438861 فريدهرث  برزان مير

احالمرحمه عبدالرزاق غنيمهريف دمشق53532773

حنانرحمه محمد محمد الشوحانريف دمشق53622165

سماهررحيل تيسير مرشدريف دمشق53725800

حليمهردينه خالد القادريدرعا53816457

نجاةرزان زهير ابوفخرالسويداء5396886

وفاءرزان سامر خليفهريف دمشق54024156

عائدهرزان محمد القديىميريف دمشق54134788

فدوىرشا أحمد حاتمالسويداء5427811

سناءرشا عبد هللا معنريف دمشق54322168

يدمشق54419588
روضةرضوان رائد القباثن

يريف دمشق54525807
منالرغد احمد مخلالث 

يجيالسويداء5466435 سعادرغد اسامه الي 

عهدرغد أيمن حبابةريف دمشق54725477

ميساءرغد بدرالدين الحمويدمشق54832556

ن خضيردمشق54935300 باسمهرغد تحسير

ميساءرغد حسان العبد الكريمدير الزور5508938

نجودرغد حمزه ابراهيمريف دمشق55131010

يرغد خالد قدحدمشق55235725
أماثن

رائدهرغد دياب رشيدريف دمشق55322758

صالحهرغد زياد ابو سعدالسويداء5545968

آمالرغد شعيب السليماندمشق55535880

مريمرغد شفيق عباسريف دمشق55626438

مرامرغد عبد الستار سعيدريف دمشق55722760

زهارغد غسان نكدالسويداء5585746

نريف دمشق55924851 مننرغد فهىمي حاج حسير

يريف دمشق56023311 عائشهرغد محمد بوابيج 

47 من 16صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يرغد محمد فواز الزعيمدمشق56136234
ريم الماردينن

شيماءرغد محمد ماهر السكريدمشق56232350

هرغد محمدايمن الدعاسريف دمشق56333971 بشير

سناءرغد محمود عمردمشق56432922

مننرغد مرسل الباسطالسويداء5656917

احالمرغد مصعب العمياندرعا56615897

احرغد منير ذيابالسويداء5675617 انرسر

سمررغد مهدي رزقريف دمشق56820616

سمرهرغد نبيل االطرشالسويداء5696918

آمالرغد هيثم عبيدالسويداء5705971

هناءرغد يوسف بربوردمشق57134891

غيداءرغده أحمد العجمدمشق57234634

ايهابرفاه طارق عثمان حسندمشق57332738

جواهررقيه احمد محمدالقنيطرة5746626

ساميهرقيه عامر الشحادهدرعا57516828

الرارماح حسان حديفهدمشق57623614

ن النابلىسيدمشق57740049 بثينهرنا معي 

واندمشق57836082 فلكرند بشار كير

مننرند بالل الشيخريف دمشق57924098

رندهرند حسن باللريف دمشق58024007

مريم البىطرند صبجي الهجردمشق58133838

أملرند فيصل الزغيرالسويداء5826854

بسمةرند لبيب قصابالسويداء5835756

فوزيةرند محمد قدورةريف دمشق58422178

ميسرند محمود جمال الدينريف دمشق58531930

يدرعا58618510
فيحاءرنيم احمد المفعالثن

ختامرنيم اياد الكفريدرعا58715746

ريمرنيم بسام الباروكيالسويداء5885620

ميساءرنيم جالل الطويلالسويداء5896654

باسمهرنيم خالد ديدحريف دمشق59034720

خديجهرنيم سامر البدويريف دمشق59120323

يالسويداء5925975
 
نبيههرنيم رسي عبد الباق

يالسويداء5937369
بثينهرنيم صالح النبواثن

وعدرنيم علي حوريةريف دمشق59420895

رائدهرنيم عماد أبوصعبالسويداء5955758

47 من 17صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

لمياءرنيم فهد االجوهريف دمشق59635021

خالديهرنيم محمد الطرشهريف دمشق59722925

ألوانرنيم محمد عيىسريف دمشق59831020

لينارنيم محمد قاسم المرصيدمشق59936174

ندمشق60037789 سوسنرنيم محمدنوار االمير

يرسرنيم محمود سمرهدمشق60131764

ريمرنيم نبيل سكردرعا60218003

فاتنةرهام جمال سبيعريف دمشق60334384

ذكاءرهام رسول الجباريدمشق60438882

زين الدينالسويداء6056406 أميهرهام سهيل بشير

هناديرهام محمود قصاردمشق60640056

ايمانرهام نزار المقداددرعا60716218

لبننرهف أحمد نضال ابو الذهبدمشق60836692

ي ابو زكيالسويداء6097370
 
اميهرهف شوق

نجوىرهف لورنس ابوحمدةريف دمشق61031433

يدمشق61133037 هناديرهف محمد الحلن 

ندىرهف محمد صفوان الطباعريف دمشق61225840

رنارهف محمد هزيمةريف دمشق61322184

رغده طحانرهف محمدماهر ابوسلودمشق61431236

ندىروان بسام الموالديدمشق61533040

حسيبهروان بشار شبيبدمشق61632573

عبيرروان زكريا شحادهريف دمشق61724100

يدمشق61833349
روعهروان عدنان محاسنن

سهيرروان فواز احمدالقنيطرة6194670

سوسنروان فيصل أبو فخرالسويداء6205760

روالروان محمد ايمن مال رسولريف دمشق62125848

يريف دمشق62225849 بج  رزانروان محمد ماهر الرسر

يدمشق62338887 اروان محمد وهن  امير

رناروان محمود المحمدريف دمشق62431039

ن عبدالمجيدريف دمشق62533740 منالروان معي 

روعهروان يارس النرص هللادمشق62639418

قدارريف دمشق62723471 غاليهروان يوسف البير

مريمروبا محمد ميرس الشعاردمشق62836541

ي بشير الزركيدمشق62935882 عبيرروث 

سيلفاروبير الياس راجحهدمشق63018239

47 من 18صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هايستانروجده محمد ابراهيمالحسكة63110697

رجاءروعه رافع ابو مغضبالسويداء6325767

زهريهروال وسيم حيدرريف دمشق63331964

تغريدروند عماد الجارسدير الزور6347083

وفاءرونيل باسل ابراهيمدمشق63531775

ينالرويده عادل حربوشهريف دمشق63625399

اوديترؤى احمد فنديدمشق63731733

ميساءرؤى اسامه المسالمهدرعا63821457

سمررؤى اكرم القالشدمشق63931735

غاليهرؤى صالح المجاهدريف دمشق64023309

هرؤى محمد حسونريف دمشق64120208 امير

رانيارؤى محمد مرهف قصاردمشق64235567

هنادهرؤى محمود الهواريدمشق64332551

سمرريبال أسد صقردمشق64429940

فادياريتا ايلي شالحريف دمشق64521445

فاطمهريتا هيثم مصادمشق64631782

يالسويداء6475770 بثينهريجينا رائد غين 

يدمشق64834657
سمرريعان أحمد مسلماثن

ابتسامريم بشير دعاسريف دمشق64935030

جنيتريم حسان أبوشقرهالسويداء6506764

هدىريم حسن الخطيبريف دمشق65121981

ميساءريم رسىمي محمددمشق65238897

وزريم صالح يوسفدرعا65320979 فير

يدمشق65440067
 
ليلريم ماجد زنداق

روندريم محمد الباقر حاج موىسريف دمشق65520874

فاطمهريم محمد الحاجريف دمشق65634406

يريف دمشق65725865 فهدهريم محمد هشام الفواخير

أري    جريم محمدسمير الشمصدمشق65837808

هريم مشهور عامرالسويداء6595772 زهير

 ملليدمشق66032580
ن فايزهريم معي 

اري    جريم يوسف ابو راشددمشق66135996

لينهريما عبد الرحمن الفقيهريف دمشق66225867

هديهريما عناد عثمانريف دمشق66333746

فادياريما محمد كمال درويشريف دمشق66431062

يريف دمشق66525872 يف االدلن  لمارينا احمد رسر

47 من 19صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

خولهري  هام محمد النصريف دمشق66631063

راغدهرئبال اسامه مزهرالسويداء6674604

عبيرزاهر فادي عثمانالسويداء6683886

خديجهزاهر قاسم السحليدمشق66922645

حنانزهرة حسان تكلهريف دمشق67035034

ماجدهزياد بسام جابرةدمشق67127261

يدمشق67223250 تغريدزياد سامي جي 

ليناالطويلزيد شادي دعدوشدمشق67319596

نريف دمشق67417072 أميمهزين شعبان حسير

نىهزينب أسامه الشياحدمشق67532760

اسماءزينب توفيق حاج ابراهيمالالذقية67615122

فدمشق67732364 ثروت زيتونزينب عباس رسر

نغمزينب عبد اللطيف فنديدمشق67836510

فاطمه منصورزينب غسان منصوردمشق67932365

عاليهزينب محمد ظافر الشعاردمشق68034663

رانيازينة سامر حمزةريف دمشق68123479

روانزينة سمير حجوريف دمشق68225888

سوسنزينه عفيف عبوددمشق68331799

ثناءزينه نبيل لخوجدمشق68432122

منالسارة أحمد الحنشريف دمشق68532808

يسارة عبدهللا خضيردمشق68637820
اماثن

منارسارة محمد غسان سويدريف دمشق68725915

رائدهسارة نهاد عالالقنيطرة6884546

ساهرة الحاج ابراهيمسارة هشام زعويطدمشق68932177

املسارة وائل االسديدمشق69031318

ريمساره اسامه نوفلريف دمشق69132003

يدمشق69236703 ن حج  هساره امير أمير

لىمساره ايمن اللبابيديدمشق69337472

أملساره أحمد باكيردمشق69431805

يريف دمشق69531068
يساره أحمد قصيباث 

أماثن

هيامساره أمجد سلومالسويداء6966659

سوسنساره بسام الناقوالدمشق69739213

ليناساره خلدون ادهمريف دمشق69825899

رغدهساره عبد الحميد قرينهدمشق69931492

ميادةساره عدنان ازمشليدمشق70034212

47 من 20صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هبهساره علي شيخ خالددمشق70136706

آالءساره عمار هواشدمشق70231810

عالساره كارولينا فصيح الشحفالسويداء7035784

وفيقهساره محمد جمال السحليريف دمشق70420337

يريف دمشق70531073
ن
جواهرساره محمد عوق

فاطمهساره محمد نور الديندمشق70635743

رناساره محمد هيثم علي ديبريف دمشق70725918

حياهساره يوسف ملقطريف دمشق70822780

مناسارية محمود البيشدمشق70925817

هدىسالي حاتم محسنريف دمشق71025926

روالسام خالد الرافعالسويداء7113909

ريمسامة عاصم حسندمشق71232590

امالسامي اكرم الحجليالسويداء7133556

ماجدهسامي أحمد هدالدمشق71427274

يدمشق71523252
عبيرسامي رامز قضماثن

يديالالذقية7169554 رجاءسامي عبيدة الي 

ميسونساندرا سعيد حمد الحناويالسويداء7175992

يالسويداء7185785 نجاةساندي رامز الخفاج 

ي غطاس حجازيريف دمشق71921253
عطيهستيفاثن

ختامسج  سليمان خشفهريف دمشق72023863

بنانسدرة خالد الحرشدمشق72137482

لبنن كرزيسدرة عمار قرة جلليدمشق72233299

يدمشق72331827
سوسنسدرة فرقد الرمضاثن

املسدره احمد مندودمشق72433497

اجفانسدره احمد نبيل زين العابديندمشق72536716

منار عزقولسدره المنتىه أنس جملهدمشق72634965

يريف دمشق72725938
خلودسدره بشار سقا امينن

صفاءسدره جمال البيطاردمشق72831825

رناسدره حسام الدين الحمضيدمشق72935893

يدمشق73031498
عبيرسدره حسان العجلوثن

روالسدره رامز السمانريف دمشق73125939

نرسينسدره سامر جميلدمشق73236718

مالذسدره سامر دعاسدمشق73334214

ذكاءسدره سهيل سويددمشق73432374

نرسينسدره عبدالظاهر تدمريدمشق73536997

47 من 21صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

نعمتسدره عدنان ديبهريف دمشق73625943

كرامهسدره عال الخاروفالحسكة7379403

مريمسدره محمد اسامه كوكشدمشق73831321

يدمشق73931830
رندهسدره محمد سامر ماردينن

يدمشق74032125
الناسدره محمد صادق قباثن

نرسينسدره محمد هشام الحمويريف دمشق74125948

سلطانهسعاد بهاء الدين داود الباشادمشق74236723

جمانهسعاد عبد المجيد الجردريف دمشق74324968

ندمشق74437490 بتولسعاد مهند عزت قطرمير

انصافسعد عساف سالمالسويداء7453463

ودادسعيد محمد ايمن ابو جيبدمشق74620495

وليدهسالف حسن المحيثاويالسويداء7476367

صباسالم ابراهيم دقماقدمشق74838694

حنانسالم مصطفن النسمهدمشق74931836

كنازسلسبيال سليم الريسدمشق75033061

ريماسلطان احمد رمضاندمشق75125143

لبننسلىم ايمن عدوانالسويداء7525551

يريف دمشق75332035
ي المصفن فريالسلىم أث 

فريحهسلىم حسان الصباغدمشق75433358

ليالسلىم محمد الحلوريف دمشق75523356

صونياسليم عدنان نكد حديفهالسويداء7563718

ن مزاويدمشق75731505 باسمهسليمه ياسير

امالسماء مروان عقلالسويداء7586002

خلودسماء نهاد ذيابدرعا75915956

مريمسماح حسان عجاندمشق76033360

نريف دمشق76122217 نهيهسماح نهيد شلغير

سمرسىم فائز التيناويدمشق76239074

ي بكدمشق76334969 رهف الهنديسنا حسام خرصن

عهودسنا سامي سويدريف دمشق76423129

يالسعودية765110201 هناديسنا مأمون حاج ث 

ىسنا يحنر جعفرالسويداء7666004 برسر

ابتسامسناء سهيل عشماويريف دمشق76732834

هسندس احمد ثلجةدمشق76838124 سمير

يدير الزور7698956 رجاءسهاد محمد الخلف الذياب الحيج 

مادليناسهر ادهم ابو صفاالسويداء7706566
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هيامسهر معن قريشهالسويداء7717351

نالسويداء7726368 صداحسهر ناهي الحسير

ندىسىه حسان الحناويريف دمشق77335138

ريمسهير عمر الجملريف دمشق77425406

هيفاءسوار عدنان األطرشريف دمشق77532052

يدمشق77631326 ميادهسوزان سهير عنتاث 

هدىسوزان طارق سليمدمشق77732127

عائشهسوزين عماد مصطفنريف دمشق77821068

ابتسامسوسن أحمد السليماندمشق77939792

ميادهسوسن معاذ سنوبرريف دمشق78035139

ليناسول الياس عيىسدمشق78131844

وفاءسوالي عبدالرحمن نجيبدمشق78235759

يريف دمشق78331108
نهيدهسيدرا رمسيس الكويفن

مناسيدرة محمد عطايادمشق78431848

سوسنسيدره حسام حماددمشق78531327

غادهسيدره عبد اللطيف الشيخريف دمشق78621988

نور الهدىسيدره ماهر عكاشدمشق78732607

يريف دمشق78822223
هدىسيدره محمد جمال المسالث 

لي خاشير ديمريجياندمشق78933209 مانياسير

ين برجس ابو حسونالسويداء7905803 ناهدسير

ين مازن مراودمشق79134700 ليناسير

رانياسيلدا عمر كوشوقهريف دمشق79222398

 كمال موصلليريف دمشق79325969
ن روالسيلير

ن يوسف ديبريف دمشق79432062 رناسيلير

باهلل حامدريف دمشق79523488 ن رشاسيما المعي 

ليناسيما غدير بكارريف دمشق79635038

سوزانسيما يارس السالخريف دمشق79725974

هسيمازه سعد بورسهدمشق79831508 امير

زينبسيماف ادريس عثمانريف دمشق79923631

ماريسينتيا سامر الخوليدمشق80033242

يهشام ابراهيم عابدهريف دمشق80131114 خير

سعدهشام احمد الباشاريف دمشق80230447

رزينهشام باسم السبيعيدمشق80336727

رث شام بشار بايزيدريف دمشق80423489

أملشام بشير عوضالقنيطرة8054551
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هناءشام خرصن قاسمريف دمشق80632573

خالدهشام سهيل سنجابريف دمشق80732574

ايمانشام ماهر البيطارريف دمشق80826375

صفاءشام ماهر المرصيريف دمشق80934141

سهيرشام مأمون الجاموسدرعا81018268

ليناشام مأمون حمودهريف دمشق81131450

ينشام محمد عرنوسدمشق81231855 شير

ميسونشام محمد نعمان خوجه زادهريف دمشق81325982

الهامشام محمود يوسفالقنيطرة8146646

سحرشآم عطاهللا العكالسويداء8156665

بيانشذى احمد صباغدمشق81631511

هويدهشذى بالل محجوبريف دمشق81725983

ساميهشذى فارس حميهريف دمشق81824105

وق أحمد رسورريف دمشق81930106 مهارسر

وق برهان غنيمريف دمشق82022791 قمررسر

يدمشق82131861 روضهشفاء محمد مؤمن العلن 

مهاشمس موزين عبد الملكالسويداء8227826

داللشهد بسام عمرريف دمشق82321828

رؤيهشهد بسام مزهرالسويداء8246289

يدرعا82515660
وثاقشهد جهاد عطيفن

مننشهد حسن ابا زيددرعا82618214

عتابشهد حكمت الحمضيدرعا82716169

زبيدهشهد خلدون جلنبودمشق82831864

ميساءشهد راتب محفوظريف دمشق82924026

عشتارشهد رائد العمريريف دمشق83031118

جيهانشهد رياض الملحمريف دمشق83132074

جوماناشهد شكيب نوفلالسويداء8326666

يريف دمشق83321897
فاطمهشهد عبد الجابر البلجن

ايناسشهد عبدالرزاق ويحاريف دمشق83425149

هندشهد عرفان القحفدمشق83531513

والدهشهد كمال مكارمالسويداء8366667

عواطفشهد يحنر الشاميدمشق83731868

ه باسل رياريف دمشق83824879 رحابشهير

ين بسام جمولالسويداء8396570 نجاةشير

بثينهشيماء اكرم الصيصدرعا84015773
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يريف دمشق84130110
 
رندهشيماء طارق الدسوق

ايمانشيماء عاصم الشايبدمشق84233073

وصالشيماء فواز الحموريريف دمشق84330675

صباحشيماء محمد كمال كبه واردمشق84436734

صفاءصبا انور ابو علوانالسويداء8455807

ن المرصيالسويداء8465910 نوالصبا حسير

يف بدويدرعا84716106 ايمانصبا رسر

سوسنصبا ما لك بدرالقنيطرة8484555

فاطمهصبا ماهر نبعهريف دمشق84934835

حنانصبا محمد ابازيددرعا85015777

غادهصبا واصف الطويلالسويداء8516574

آمنهصفا حسن يحنردمشق85232612

نجاحصفا محمد سمير الخجادمشق85334715

خولهصفا معاويه شباطدير الزور8547363

يدمشق85532613 رفاهصفاء محمد االيوث 

طيف غنيمهصالح محمدصالح غزالدمشق85619622

ايمانصهيب محمد تيسير الطرشانريف دمشق85719517

يضج خالد تميمريف دمشق85825999
تهاثن

فريزهضج سامر حليواريف دمشق85924288

ديماطارق زياد بكداشريف دمشق86015671

هازارطارق عماد الدين الخطيبدمشق86119631

يدمشق86217015
حنانطارق محمد الحلواثن

عائدهطارق محمد خالد باللريف دمشق86317787

حنانطالل معتصم السعيدالقنيطرة8643327

يدمشق86531516
ليلعاليه محمود قدىسي الحسينن

يدمشق86630762 هدىعامر توفيق العلن 

يدمشق86717729
ملكعامر سعيد ماردينن

عطافعامر نبيل نعيمالسويداء8683396

يريف دمشق86915553
مأمنهعامر هالل درخباثن

جانيتعامر وائل الباسطالسويداء8704045

كفاعامر يوسف بجبوجريف دمشق87117790

نرسينعائشه احمد نارصريف دمشق87230360

امنهعائشه ادم عبد هللاريف دمشق87324107

صفيهعائشه دياب ابو الليلريف دمشق87435045

يدمشق87534718
فوزيهعائشه محمد ماهر الحصنن
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فادياعائشه هيثم علوانريف دمشق87626001

تغريدعائشه يوسف المقداددرعا87715781

هناديعبادة محمود المجذوبدمشق87820228

حنانعباده اسماعيل رساياالسويداء8793256

نجودعبد الحميد عز الدين الخطيبدمشق88022229

صفاءعبد الرحمن حسام زكاردمشق88122696

عبيرعبد الرحمن خلدون أمغاردمشق88217240

قداردمشق88320508 امينهعبد الرحمن سامر بير

صفنعبد الرحمن محمد الحسندرعا88412377

حميدهعبد الرحمن محمد المرصيدمشق88518616

ابتسامعبد الرحمن محمد بسام برنبودمشق88621848

مننعبد الرحمن محمد بشار نخالريف دمشق88716038

روعهعبد الرحمن محمد ربجي االحمرريف دمشق88815674

عنانعبد الرحمن محمد عيد الجالدريف دمشق88917298

رقيهعبد الرحمن محمدعمران غويشدمشق89022714

ثناءعبد الرحمن مظهر الطحانريف دمشق89115291

هيامعبد الرحمن يوسف بدراندمشق89227366

أمانعبد الرزاق محمد الباباريف دمشق89317525

غاليهعبد الرزاق محمد هيثم الخراطدمشق89419250

حنانعبد الستار فراس عبد الفتاحريف دمشق89519332

ي ممدوح شموطدمشق89618617
رباعبد الغنن

ي مهند الصباغدمشق89721860
دانيهعبد الغنن

كفاعبد الكريم حسام شحادهريف دمشق89816765

زينبعبد هللا زياد خطيبدرعا89914572

روزعبد هللا عبد الرحمن الزهناندمشق90024370

ظاللعبد هللا عبد الرحمن تقلسدمشق90122740

لطفيهعبد هللا عواد العقلهدرعا90211654

خالديهعبد هللا غسان جربوعهدمشق90327386

يريف دمشق90416491
نورعبد هللا محمد حجازي كيالثن

كفاحعبد هللا محمد خير اللباددرعا90514575

بسمهعبد هللا محمد علي شتيويدمشق90625234

هعبد هللا محمود حمرهريف دمشق90719377 سمير

صفاءعبد هللا منصور األحمردمشق90817387

يدرعا90912264
يعبد هللا يوسف المفعالثن

اماثن

هعبد الوهاب محمد كمال حموددمشق91025250 سمير
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
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انتصارعبداالله خالد السلومدمشق91127325

مننعبدالرحمن خالد رضواندمشق91219660

وفاءعبدالرحمن عمر الريسدمشق91322705

رفاهعبدالرحمن محمدعيد القطبدمشق91420238

نرسينعبدالكريم منير الحاج حموددمشق91519685

حليمه جغلعبدهللا طارق شهيددمشق91617478

نالقنيطرة9173226 نوالعبدهللا علي الجركير

رندالعبدهللا ماجد قشوعدمشق91827387

مننعبدهللا موىس الموىسالقنيطرة9193658

ايمانعبير ايمن ابو شواربدمشق92031883

رحمهعبير خليل الحجهريف دمشق92132591

نادياعبير سعد حنتيتهريف دمشق92234736

ازدهارعبير عبد اللطيف رسورريف دمشق92321328

قمرعبير مظهر حالوهريف دمشق92421378

شذىعبير هيثم درويشريف دمشق92523116

عزيزهعتاب مرعي زقزقريف دمشق92625496

وفيقةعدنان سامر الريسدمشق92727410

سيلفاعدنان طعمه طعمهطرطوس9288479

زهرهعدنان فتجي سوديريف دمشق92916326

جوليعدي ادهم الدعبلالسويداء9304047

لطفيهعدي محمد الطيارريف دمشق93119531

لينداعزه ثابت الجاجهدمشق93236141

رقيهعصام نبيل قريطمريف دمشق93316579

نريف دمشق93426004 سناءعطاء جودت الحسير

صفاءعفاف راتب المرصيدمشق93538924

يدمشق93635592
جمانه حسنعفاف عمر القاعاث 

ايمانعال أحمد الشاميريف دمشق93721329

روعهعال خالد الفالحهدمشق93834724

ندىعال رياض حجلدمشق93938144

روعهعال عادل المرصيريف دمشق94030363

رولةعال علي حمودةريف دمشق94135147

نريف دمشق94220150 لميسعال محمد حسن امير

منالعالء حسان الرطلدمشق94323705

أسماءعالء عدنان سمارهدمشق94424401

منارعلي احمد حاج حمدوريف دمشق94516044
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سوسنعلي بسام حسندمشق94619724

ريم دغمانعلي جهاد صبيحدمشق94719725

ن محمددمشق94817866 سىهعلي عبد الحسنير

عبيرعلي عبدالوهاب محمددمشق94925286

رزانعلي كاظم صالحدمشق95018485

منتىهعلي محمد السيددرعا95114586

هناءعلي محمد محمددمشق95217258

مروهعلي مصطفن عزالديندمشق95325295

هيفاءعلياء سامي العقيلدرعا95415615

نايفهعلياء سمير فروهريف دمشق95520630

هندعلياء عادل هاللالسويداء9565912

يدمشق95730134 صفاءعماد الدين عبد الرحيم الزغن 

يعماد باسل السبيعيدمشق95819752 هنادي الرسايج 

إيمانعماد محمود الخطيبدمشق95922806

تمام حيدرعماد معتصم شفا عمريدمشق96018489

رزانعمار بسام قوليدمشق96120256

نرسينعمار بشار العوضدرعا96214588

هعمار خالد الجالبدمشق96330135 سمير

يدمشق96430136 غادهعمار راتب وهن 

ندمشق96525874 نعمار محمد يارس ياسير روعة ياسير

هالعمار محمدصالح سنوبرريف دمشق96617383

غصونعمار ممدوح عجولدمشق96717265

ميعمر ساطع العاقلالسويداء9685324

تمارةعمر سامر جموخةريف دمشق96917546

يدمشق97017968
نجاحعمر عز الدين عز الدين قففن

يدمشق97120546
عاليهعمر عمار الصائعن

باسمهعمر غسان الخطيبالسويداء9723639

رزانعمر محمد نذير الغوشدمشق97325890

سعادعمران ابراهيم بللهدمشق97430163

أملعمران دياب نجيبدمشق97527527

هويداعمران محمد طحلهدمشق97622848

منالعمران محمد موىسدرعا97712365

فاديةعمران محمدخير السمكريدمشق97817099

ن شجاعالسويداء9793403 ميعمران معير

مريمعمران يحنر الكرياندمشق98030174
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نجالءعمرو رائف هاللريف دمشق98117199

يالسويداء9823318
عائدهعمرو عصام العطواثن

عايدهعمرو محمد عمران الخطيبدمشق98327534

ريمعمرو محمداياد سويددمشق98418494

ن القزازدمشق98519792 مننعمرو ياسير

ةعنان محمد عصام صايمهدمشق98631892 شهير

مكرمغاليه علي نجيبهدمشق98740113

سميهغدير عبد هللا جندلريف دمشق98820379

يدمشق98931895 مننغدير عالء الدين القبانج 

ديناغرام نذير ابو ترابهالسويداء9906294

لناغزل بولس الحالقريف دمشق99123068

منتىهغزل رئيف االحمدريف دمشق99223651

يالسويداء9935554
امينهغزل مروان التف 

نرسينغزوان اياد الصباغالسويداء9943784

ميساءغسان محمد أنس دمشقيهريف دمشق99516352

فهالقنيطرة9964560 فادياغفران ابراهيم رسر

هغفران حسن الشيخ عمرريف دمشق99722806 أمير

هناءغفران خالد يحنردمشق99833967

قمرغفران عيىس عجاجهدمشق99938151

غيداءغفران فؤاد االحمددرعا100015783

غادهغفران مبارك الحاجدمشق100131901

غاليةغفران مروان النابلىسيدمشق100235777

سهيرغنوة اياد حسون العيسىميالسويداء10036197

منارغنن احمد حاج حمدودمشق100439231

باسمهغنن جمال الدين الحرحدمشق100531336

يريف دمشق100631155
فاثن ن االرسر هغنن حسير أمير

رانياغنن راسم أبو جيبدمشق100731521

رندهغنن عدنان الحايك السماندمشق100838153

هناغنن عماد قطانريف دمشق100932438

غادةغنن فادي الهواشريف دمشق101023269

 محمد ضلليدمشق101133508
أمانغنن

 محمد غرليدمشق101238154
سعادغنن

سوسنغنن محمد فادي حتاحتدمشق101331908

دانيهغنن محمداياد آق بيقدمشق101435779

يريف دمشق101526031
فاثن انتصارغنن هشام ارسر

47 من 29صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

بثينهغيث خالد سجاعالسويداء10163325

ميساءغيث محمد الدباسدمشق101720270

يدمشق101817100
فادياغيث محمدخير الساعاث 

وجيهاغيد ابراهيم شحادهريف دمشق101924110

ابتسامغيداء محمود ناعسهريف دمشق102032606

ن بدرانريف دمشق102130709 رجاءغيداء ياسير

فاطمهفاتن جهاد الكنعاندمشق102237531

سحابفادي محمد رامز البشاشدمشق102328172

هويدافاديا محمد طارق قال عوادريف دمشق102435053

أمينةفاطمة عبد اللطيف عربريف دمشق102535054

نالحسكة10269177 قطنهفاطمة عبد المحسن الحسير

أتحادفاطمة ناظم خطيبريف دمشق102726037

ملكفاطمه ابراهيم الواسىطيدمشق102833653

ف الزريقاتدرعا102916275 رابعهفاطمه ارسر

ىفاطمه الزهراء احمد حوريةدمشق103036913 برسر

نجاهفاطمه حسام الدين الرفاعيدمشق103131914

زينبفاطمه حسن مخلوفريف دمشق103226377

سمرفاطمه خالد بركاتريف دمشق103325501

امتثالفاطمه عيد العبدريف دمشق103435152

امنهفاطمه فايز حمدانريف دمشق103520816

شفيقهفاطمه محمد بشبشريف دمشق103624662

ن البجريف دمشق103720218 ماجدهفاطمه ياسير

ن درهريف دمشق103825417 ايمانفاليا حنير

سارهفانسا أنطون الخوريدمشق103931917

عالفراس اسماعيل مالعبالسويداء10403145

رغداءفراس بشار موصليدمشق104126541

ريمهفراس خلدون ابو نبوتدرعا104214598

يالسويداء10436021
ن
صفاءفرح تيسير الشوق

لينافرح جاك كوريهدمشق104433211

مننفرح خلدون األوبريريف دمشق104526044

رنهفرح عادل الصياصنهدرعا104615788

غفرانفرح عاطف طويلهدمشق104740124

ايمانفرح عماد ملليريف دمشق104826048

فاتنفرح مازن حاج عبودريف دمشق104935214

ن صعبدمشق105036915 فريالفرح محمد امير

47 من 30صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هدافرح ناهي ابو زورالسويداء10515819

وسامفرح واصف شاكردمشق105235907

يالسويداء10536201
هدىفرح يارس البعينن

مريمفرقدان عبد القادر تركمانريف دمشق105422966

خلودفريال احمديارس الصوافدمشق105532629

فاطمة أبو صالحفوزية محمد وليد صعبدمشق105631425

يدرعا105721517
ام كلثومفيحاء محمد خير البلجن

يالسويداء10585820 ريمافيفيان سهيل الكفير

راغدهقاسم بسام غزاليالسويداء10593476

ونريف دمشق106019206 سمرقضي محمد جير

نالسويداء10615330 سمرقضي نور الدين شلغير

ميسونقضي هيسم مالكالسويداء10623478

ايمان نعمهقمر احسان سليمدمشق106334128

ثناءقمر اكثم بدريهريف دمشق106432154

ديناقيس احمد صالحدمشق106525906

تغريدقيس إياد صواندمشق106628734

ي الشدايدهدمشق106733300
نرسين العزامكاترين طوثن

ميسونكاترين عالء المهنادمشق106839096

عفيفهكارول فاروق حداددمشق106933248

هالكارول نبيل سادهريف دمشق107032163

ن ظافر الشومريالسويداء10716810 دارينكارولير

نالسويداء10725825 سمركارين غسان الحسير

رانياكارين غسان سابادمشق107333087

ي الحدادريف دمشق107424113 كلودكارين كاث 

هيفاءكارين محمد خليلريف دمشق107526057

فريالكارين يحنر العفيفالسويداء10765646

هالهكاظم والء هاللدمشق107730822

يدمشق107832186
ن

رماح جوبانكاميليا احمد ياع

سلوىكرم عادل ابو الفضلالسويداء10793586

كفاحكرم فاروق غانمالسويداء10803786

دنياكرم محمد حموددمشق108122286

ي فطوطدمشق108233435
ي جوثن

نرسينكريسن 

ي عيىس عبودريف دمشق108324036
املكريسن 

اكرامكريم اسامه فياضالسويداء10843588

نكالريتا شادي القبالندمشق108533979 مشلير

47 من 31صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

كميلياكالوديو قضي نضال نرص الدينالسويداء10863231

مننكمال عبد الباري الغوشدمشق108730221

لبنهكىمي ايمن الصحناويريف دمشق108816069

رانياكنان المثنن حسينودمشق108924472

سائدهكنان ربيع غيثالسويداء10903858

رحابكنان مازن أبو سعدالسويداء10913673

رناكنان محمد عز الدينالسويداء10923591

غصونكنده محمد باسل قدوريف دمشق109326059

فريدهكنعان عبدالنارص الكنعاندير الزور10945161

عبيرالرا سامر الجالدريف دمشق109526379

مننالرا سهيل تاج الدينريف دمشق109626063

فادياالرا صقر مياريف دمشق109730261

رانيهالرا مازن خضورريف دمشق109823216

يالرا موفق القاسمدمشق109931936
تهاثن

أنعامالما محمد فرحاتالسويداء11006306

يوالالنا احمد بحبوحريف دمشق110124895

سمرالنا جهاد كيوانالسويداء11026208

يدمشق110331524 ابتسامالنا عبد الرحمن الحاج 

ندىالنا عثمان عباسدمشق110431939

لماالنا ماهر العسليريف دمشق110526077

مكيهالنا محمد يارس كشلودمشق110637546

رامياالنا نادر الداهوكالسويداء11075835

ميساءلبانه موفق عري    جالسويداء11086380

روعةلبنن عماد الدين درويشريف دمشق110931187

وعدلبنن يارس المنصورريف دمشق111023117

ن اسامه شانه سازدمشق111136760 عبيرلجير

ن اكرم هرب  جريف دمشق111221706 فلكلجير

ن عبد المالك المرصيدمشق111331948 لىملجير

 عماد البابوليدمشق111435322
ن نرسينلجير

ن فادي حديفةالسويداء11156312 لينالجير

ن ماهر انجودمشق111633663 هندلجير

ن محمد معىطيريف دمشق111730457 ابتساملجير

 بشيرريف دمشق111835424
ن مصطفن سعدهلجير

ن موفق الرمضانريف دمشق111920821 امينهلجير

 هيثم قره محمدالجزائرليدمشق112036321
ن فايزهلجير

47 من 32صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

نالسويداء11216028 ن وليم ابو شاهير نواللجير

باسمهلما خالد حليمهالسويداء11226313

بارعهلمياء سمير نبهاندمشق112332638

نعيمهلميس عبد الكريم تركمانريف دمشق112422973

يالسويداء11257529
ايمانلميس وائل المتنن

يفدمشق112632639 غصونلنا محمدحمزه الرسر

غيداءلوتس سامر جمولالسويداء11276815

ن رضوان درويشريف دمشق112820396 عبيرلوجير

مانيالوري خاشير ديمريجياندمشق112933215

سميحهلورين جان رسولالحسكة113010852

لىملوليا محمد خالد جاويشدمشق113131529

رغدلوليه عرفان المؤيدريف دمشق113226097

ابتساملونا محمد سواحدمشق113337550

اعتداللؤي عدنان الحمد العليالقنيطرة11343084

ايمانلؤي مروان النبكيدمشق113521537

ترفهليال تميم محمودريف دمشق113634040

فالسويداء11376035 ايمانليال كمال رسر

ايمانليال هيثم حسونالسويداء11386976

نرسينليال وائل نسبريف دمشق113922820

سيلفاليانور جميل بشارهريف دمشق114032198

سعدهليث حسن الحماديدمشق114117771

ي ابومغضبالسويداء11423595
تغريدليث حسنن

نجوىليث عصام عزامالسويداء11433159

سناءليث كرم موالالسويداء11444717

ناهدليث مؤيد درويشالسويداء11453486

ا جاك لحدوريف دمشق114632199 ن ارشلوسلير

ناهدةليالس خالد مراددمشق114738532

يدمشق114832137 هالهليالس صالح الدين االيوث 

يريف دمشق114935156
ن

مريمليالس عبد هللا ياع

خلودليل نبيل ابو حسنالسويداء11506503

هيفاءليليان هنيدي بوحمدانريف دمشق115132203

يريف دمشق115233807
رانيةليما محمد ذكريا قصباىسر

ن احمد وردهدمشق115333524 فيحاءلير

يريف دمشق115426110
ن برهان ماردينن هاللير

ن جهاد الحوريف دمشق115526111 رنالير

47 من 33صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ن حسان ابو حمددرعا115615548 فاطمةلير

ن خليل حسنريف دمشق115726114 رواللير

ن رمضان الراعيريف دمشق115823131 عائدهلير

ن زياد عبدهللادمشق115933252 سمرلير

 سامي بالنالسويداء11605847
ن لينالير

ن سفيان قاسم العربدمشق116136037 منتىهلير

ن سليمان كاسوحةريف دمشق116232206 غزللير

ن عبد الكريم ادريسريف دمشق116326119 يلير
أماثن

ن عبد الموىسريف دمشق116421020 فاديهلير

يدمشق116534406 ن عماد الدين قلعج  شذىلير

ن فادي شقيفريف دمشق116632211 لينالير

ن فوزي الصفديالسويداء11676979 لياللير

ن كفاح عمرانريف دمشق116824114 هندلير

ن محمد العبد هللاالقنيطرة11696548 ثناءلير

يدمشق117031976
ن محمد عمر كعيكاث  هدىلير

ن هشام الحساندرعا117115620 اسماءلير

فاطمهلينا سمير شيخ القصيرريف دمشق117233592

يدمشق117339108 حنانلينة محمد خير االدلن 

يريف دمشق117426142
نورلينه ايمن المفن 

ريمالينه جهاد حسونريف دمشق117526143

ناريمان السواحماجده يوسف الحداويدمشق117636418

سماهرماريا تمام اسماعيلريف دمشق117723528

ندىماريا جهاد ابو نصارريف دمشق117821261

كندهماريا جورج الخوريدمشق117931981

يريف دمشق118026150
رانياماريا ظافر قنواث 

خديجهماريسا ديب علي باشاريف دمشق118123156

يريف دمشق118226387 غادهماريسا رودي حمامج 

لينامارينا عماد رباحالسويداء11835852

امنهمازن عبد الهادي الكرديدمشق118427599

غفرانماسة اياد سلهبدمشق118533532

غالية بوز العسلماسة محمد رضا مراددمشق118635602

يماسة محمد صبجي مطيطدمشق118734978
فاتن دوالث 

هوازنماسه محمد العجانريف دمشق118831212

هناديماسه محمدهيثم البغاريف دمشق118923532

حنانماهر ابراهيم غيهدمشق119017281

47 من 34صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

ميساءماهر بالل الصغيردمشق119128184

ن البيطاردمشق119224490 اعتدالماهر ياسير

هماويه محمد طالل محسنريف دمشق119332900 امير

ميسونمايا انور الفهدالقنيطرة11944807

فريالمايا ايليا الشحافدرعا119516909

نرسينمايا سيد قطب بركاتدمشق119631997

خزاممايا صابر الحجليالسويداء11975656

ندىمايا طالل هاشمدمشق119836196

يمايا عارف عمردمشق119932256
منن حبوباث 

خزعهمايا علي يوسفريف دمشق120031222

يالقنيطرة12014575
مهامايا عماد الدين الدجاثن

رنامايا فيليب كتوبريف دمشق120232242

ايمانمايا كمال بركةالسويداء12036592

خلودمايا مازن بوظودمشق120432647

ميادهمايا ماهر طرابيهريف دمشق120532243

رجاءمايا محمد الديريدرعا120615621

آمالمايا وليد خداجريف دمشق120732244

ميساءمجد احمد ابو شحادةدمشق120833101

رنامجد حسام الدين الشويكيدمشق120926560

تغريدمجد زاهر مكارمالسويداء12103600

ايمانمجد قتيبه كوجانريف دمشق121117887

انتصارمجد مازن الشيخدمشق121220799

روعهمجد محمد الدرويشدمشق121324500

قداردمشق121417784 لمامجد منير البير

اوسيمهمجد نبيه الخطيبريف دمشق121516081

عبيرمجد وليد جبيليدمشق121618979

احالممجدي محمد المحاميددرعا121713784

سالمهمحمد ابراهيم خرزمريف دمشق121817650

ميسونمحمد ابراهيم رضوان الشاطردمشق121917993

ثناءمحمد احمد المواندمشق122022931

يدمشق122121991 بج  وقمحمد اسامه خالد الرسر رسر

يدمشق122220288
وفاءمحمد اسامه فاكهاثن

مريممحمد اسماعيل البكوردمشق122324515

ن الشيخريف دمشق122416781 سناءمحمد امير

يريف دمشق122518715 مهامحمد اياد الحلن 

47 من 35صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هدى سبسوبمحمد اياس محمد خير مريريدمشق122623346

يدمشق122729486 نهلةمحمد إبراهيم ناظم ناج 

رساب عروسمحمد إحسان العردمشق122819862

حسناءمحمد أحمد صطوفدمشق122927640

يريف دمشق123019001 أروىمحمد أحمد عامر جي 

يمحمد أيمن المحروسدمشق123117393
هناء الميداثن

هياممحمد بسام الغرويدرعا123212644

رانيهمحمد بشير عصام الطويلدمشق123322003

صفاءمحمد بالل محمد بركاتدمشق123426894

نور الهدىمحمد بهيج مازن الخطيبدمشق123518636

عسليهمحمد جمال السموريدرعا123613796

يدمشق123725429 عليامحمد حافظ الدين الصلين 

هدمشق123817292 فدوهمحمد حسام الدين خرصن

نريف دمشق123916802 باسمهمحمد حسن خالد دبير

لطفيهمحمد حيدر سلمان علي ديبدمشق124018639

ارهدمشق124127661 مناهيمحمد خالد الرسر

يدمشق124220634
سمرمحمد خالد محمد بالل سقا امينن

سعادمحمد خليل قشوعدمشق124322964

يريف دمشق124415871
نجاحمحمد داود خالد الدرخباثن

فطمهمحمد رواد محمد عماد الدين تبابدمشق124525540

سهاممحمد رياض المحاميددرعا124612225

عفافمحمد رياض محمد فراس مستودمشق124726607

سهيرمحمد زياد فينودمشق124817028

فاطمةمحمد سامر عبد المنعم المهديدمشق124929513

حنانمحمد سعيد عبدالهادي الهبولدمشق125023044

عيطافمحمد سعيد مروان الصياددمشق125129517

فاطمةمحمد سميح البغداديدمشق125225451

وفاءمحمد سمير الورعدمشق125329435

هنامحمد سمير سالمدمشق125423331

رانيةمحمد شاكر خالد مكيدمشق125519074

كوه عثمان شيخودمشق125626909 نمحمد شير مزكير

مننمحمد صفوان شاويدمشق125720806

يدمشق125824546
رنامحمد عادل الكاثن

سميةمحمد عامر لحيماندمشق125930336

رزانمحمد عبد هللا بغداديريف دمشق126018142

47 من 36صفحة 
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ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يدمشق126122985 ث  يمحمد عبد هللا نير
تهاثن

مجيدةمحمد عبدالحميد بكرودمشق126226871

سمرمحمد عبدالعزيز حبيبدمشق126320295

عائشهمحمد عبدالكريم بكاردمشق126419901

عروبهمحمد عز الدين محمد سمير الحافظدمشق126520651

هديهمحمد عالء الدين محمد شاهر الطحاندمشق126627827

ةمحمد علي خسارهريف دمشق126717743 امير

ميساءمحمد علي محمد سعيد عجوبدمشق126819078

كريمهمحمد عماد شحادهدمشق126926877

نبيهامحمد عمر حميديريف دمشق127016939

سلوىمحمد فارس األبرشدمشق127127717

هناءمحمد فارس حجازيدمشق127227718

يدمشق127328213 سمرمحمد فايز ناج 

عبيرمحمد فتجي سالليىميدمشق127422997

نورهمحمد فريد الرفاعيدرعا127514632

علياءمحمد قضي سامر حمضيريف دمشق127618104

يدمشق127730914 منالمحمد قضي محمد رياض الخانج 

ي الصوافدمشق127817502
ميرس صفصافمحمد كريم محمد لطفن

كوثرمحمد ماجد قاقيشدمشق127927725

عائشةمحمد مازن رواشدةدمشق128028847

روعهمحمد ماهر القلمدمشق128120305

باسمهمحمد مجد بشير حمداندمشق128217592

ميادهمحمد محمد نعمان درويشدمشق128318819

يدمشق128419923
لميس دقماقمحمد محمدوضاح الطرابيىسر

يمحمد محمود حمادهدمشق128517118
أماثن

عليهمحمد مدين عليطرطوس12867025

بثينهمحمد مروان غزوان زركيدمشق128722066

ن زين الدينريف دمشق128817306 ايمانمحمد معي 

براءهمحمد مناف اللحامدمشق128923911

بسيمهمحمد منير غنومدمشق129024583

ندمشق129123012 سحرمحمد موفق الحسير

بثينهمحمد موفق جحادمشق129225967

غصونمحمد ميار حسام الزينريف دمشق129318150

عائشهمحمد ميار علي الخلفدمشق129424700

روضهمحمد نزار سعددمشق129517295
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

هناديمحمد هادي هشام الخطيبدمشق129630489

رانيامحمد هاشم بشار خلفريف دمشق129717606

لمياءطالومحمد هائل الكشهدمشق129819931

ريممحمد وليد حروقدمشق129921990

رنامحمد يامن محمد جالل صفيهدمشق130030929

يدمشق130125588 فراتمحمد يزن محمد عبدالنن 

يفدرعا130211726 مريممحمد يعقوب ابو خرسر

سلوىمحمد يمان محمد صالح خاروفدمشق130330932

هياممحمد يوسف ابو خميسريف دمشق130419122

ي محمد بشار الحاجدمشق130517994 فاتنهمحمدأث 

ميساءمحمدحازم مصطفن يوسفدمشق130620328

ي االمامدمشق130720342
دانيهمحمدسعدالدين محمد نجاث 

منال قويدرمحمدكريم احمدنائل الحفاردمشق130820004

ي سعيدمحمدمعن سمير الحبالدمشق130918060
اماثن

رانيهمحمدنديم بشار عديدمشق131020376

عائشهمحمدنذير بسام العباىسيدمشق131117147

عبيرمحمدهمام سعيد البيكريف دمشق131216647

رباحمحمود احسان النارصدمشق131323972

بارعهمحمود حازم الضحيكريف دمشق131415056

نورهمحمود محمد كحلوسدمشق131527901

ربيعهمحمود نعيم حمدريف دمشق131616809

يريف دمشق131717661 سلوىمجي الدين معاذ غاوج 

غيداءمدين فادي الشاطرالسويداء13183650

ناهدمرام حسام كريشانريف دمشق131926183

ن زين الديندمشق132033390 عبيرمرام حسير

رغداءمرح جمال سقالدمشق132139524

احالممرح جميل حسانالسويداء13226110

وديعهمرح مازن األغي ريف دمشق132320957

ماجدهمرهف سمير الشيخ عمردمشق132423117

سعادابرهيممروان بشار الخطيبدمشق132520059

مننمروه ابراهيم صالحريف دمشق132626188

املمروه احمد االبراهيمريف دمشق132731500

شهلهمروه بسام زينوالسويداء13286736

وفاءمروه زياد كيكيدمشق132938958

خزيمهمروه صابر خرسهريف دمشق133034752
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

عليامروه محمد الساعورريف دمشق133125428

فاتنهمروه محمد مختار الناظردمشق133233674

سوسنمروه محمد نذير ابو رشيددمشق133334778

آمالمروه محمديارس أدهمدمشق133435810

صفاءمروه نزار ريحانريف دمشق133526194

رجاءمريان زياد قاتدمشق133632012

وفاءمريم حسن الرحموندمشق133733676

نجاحمريم عيىس المستوريف دمشق133824258

حوامريم قرلي عبد الرحمن احمدالقنيطرة13396628

سيمامريم محمدنهاد شيخ عوضدمشق134033540

ازهارمريم يارس عبد الجليل العبيديريف دمشق134123224

رث مشهور خالد الوطباندرعا134210695

يريف دمشق134317316
منيبهمصطفن احمد الحصنن

منارمصطفن جميل شحادهدمشق134430535

يدمشق134520060
ميساءمصطفن خالد صهيوثن

يدمشق134620693
عبيرمصطفن محمد المخلالث 

نبيلهمصعب فتوح جمعهدمشق134722393

سهيرمرصن صالح طليعهريف دمشق134816106

ليندامعاذ جالل باللريف دمشق134917812

ينمعاذ علي المحاميددرعا135010357 شير

فريالمعاذ علي دوارهدمشق135128951

هديهمعاذ محمد طلبدمشق135223123

سماحمعاذ محمد عبدهللادمشق135326653

يريف دمشق135417617
وفيقهمعاذ محمد فواز مسوث 

ندوىمعالي سلمان جاسمالسويداء13557602

فاطمهمفيد اسامه األبلقريف دمشق135616986

ن محمدمهدي سالمريف دمشق135717391 موبينامكير

مؤمنهمالك سامر نرصريف دمشق135820100

هدىمالك سمير السحليريف دمشق135925431

سالممالك مازن قرموشهريف دمشق136032270

مخلصهمالك محمد بشير ضبعاندمشق136132435

جميلهمالك موىس السعيددرعا136215573

يدمشق136332437
ن
يملك محمد خلدون السيوق

ن
ق هبه صير

صدمشق136435920 ليناملك محمود بيي 

نريف دمشق136523227 فطيممنار بشير الحسير
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

جميلهمنار غازي الشهابريف دمشق136624548

ايمانمنار ماجد غزاويدمشق136738555

فاتنمنار ماهر الرفاعيريف دمشق136831243

منالمنار محمد عالء الدين كاملريف دمشق136926208

مروهمنال عبد اللطيف الشماعدمشق137032022

نورهانمنتظر خالد شحادهدرعا137111092

عفافمنذر محمدعلي جعارهدمشق137224762

لينامنن تيسير نعسانريف دمشق137330749

هندمنن صفوان كحيلريف دمشق137422592

جهينهمنن عياض الخليلريف دمشق137534881

ايمانمنيب احمد عبلهريف دمشق137616719

يالسويداء13776222
ميادهمنيه فريز الشيباثن

يدمشق137835921
رشامها عبد الرزاق المهاينن

غادهمها مالك مرهجدمشق137935190

سماحمهتدي عبد الحكيم برموريف دمشق138015358

هبة عباسمهدي حسان حواردمشق138118889

يمهدي عادل كريمدمشق138218570
لينا الروماثن

جمانهمهند ذيب صالحدمشق138330560

يريف دمشق138419016
هناديمهند صبجي المعرصاثن

ودادمهند محمد ناعمريف دمشق138515576

وفاءمهند محمدهشام مجيددمشق138623131

سلطانموده عادل شهاب الدينريف دمشق138734838

نجاحموىس جودت ديبريف دمشق138815731

رشاموفق محمد نزار طقمدمشق138923399

ريممؤيد اسامه الطبلدمشق139021941

رسوتمؤيد حمزه حواجدمشق139130250

نورمؤيد محمد فراس وهبهدمشق139217981

مننمؤيد مساعد العايديدمشق139326559

ماجدهمي ثائر ضواريف دمشق139421655

ن حسونريف دمشق139531610 سوزانمي حسير

ريمهمي محمد سليم العبدريف دمشق139626214

سميةميادة محمد نضال رمضانريف دمشق139722595

زكاءميار أيمن الصفديدمشق139833397

زاميار بسام الصباغريف دمشق139916663 مير

هويدهميار مطانس فرهودريف دمشق140016109

47 من 40صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

نجوهمياس محمد عبد القادرريف دمشق140134815

يدرعا140217152
مريمميس محمد الحلف 

عبلهميس منير الحشيشدرعا140315905

كفاحميسان محمد مفيد كحلوسدمشق140438755

امالميسم الياس الحدادريف دمشق140525436

ورودميسم انس قعبوردرعا140615924

ضج شوكهنادية صياح دعبولدمشق140736274

منن حاج عيىسنارت جمال سطاسدمشق140820090

ن نسيب هاللالسويداء14096696 جمالنارمير

شويكارنارص فواز سيوفدمشق141024023

كدمشق141125638 ن الي  فاطمهنارص معير

نجاةنجاح خليل كتكوتريف دمشق141232643

اتدرعا141316152 جميلهنجود حسن النصير

مريمنجوى فايز العيدريف دمشق141434817

كوثرندى جمال عالمهالسويداء14156327

حنانندى سعيد الحصانريف دمشق141624056

نوالندى مرعب باكيردمشق141732445

ن اللحامريف دمشق141824058 سحرندى معي 

لميسنرسين شادي العزوريف دمشق141922842

اسماءنرسين مازن تبارهريف دمشق142026236

سحرنسيبه جمال المصطفندرعا142120333

نجمهنسيبه مصطفن حسنريف دمشق142235227

ن جومردمشق142318648 منارنسيم أمير

ميسوننعيم محمد زرزوردمشق142420705

حناننعيم نزير شلهريف دمشق142519209

شمسهنعيمه موىس العليدمشق142640159

منالنغم رياض صبيحدمشق142732043

يالسويداء14285863
ليلنغم كاتب العلي الجوماثن

الهامنغم كمال محمودريف دمشق142922288

نوالنغم محمد فضيلريف دمشق143025179

عبيرنغم وجيه ابوخيرالسويداء14316330

يريف دمشق143224195
رشانهله أنس القنواث 

صالحهنوار ايمن منذردمشق143324033

هناءنوار بسام سلومدمشق143424789

نالسويداء14353653 نيللينوار مفيد الحسير
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سهيرنوال سامر صباغدمشق143633402

ريمنور اسامه ابو دقهالسويداء14377837

امينهنور االسالم يوسف حجازيدمشق143833891

حليمهنور الدين عبد اللطيف غنيمريف دمشق143916990

نالسويداء14403352 جمانةنور الدين غياث شاهير

منالنور الدين محمود شيخ ابراهيم المرصيدمشق144128290

رنانور الدين يحنر مياسه الشهير بالمغيردمشق144226965

قمرنور الهدى احمد عبد السالمريف دمشق144324923

خلودنور الهدى احمد مصطفنريف دمشق144422510

نىهنور الهدى سمير صيبعةريف دمشق144526264

مطيعهنور الهدى محمود كحيلريف دمشق144620847

ايماننور الهدى وائل عبد الواحدريف دمشق144726268

سولونيانور بسام العنداريالسويداء14485866

هنور جهاد البجريف دمشق144930182 أمير

رندهنور حسن باللريف دمشق145024063

سمرنور خالد االعورالسويداء14516833

هدىنور زاهر بنيانريف دمشق145223236

فدوىنور زهير النجديدمشق145333686

نبيلهنور زياد حمشوالسويداء14547337

انعامنور زياد مشكريف دمشق145522851

أبانهنور سامر معالدمشق145620401

منننور صادر غازيريف دمشق145720652

نريف دمشق145821905 رشانور عبد هللا كسكير

كوثرنور عبدهللا ناصيفالسويداء14596835

املنور عدنان الرفاعيريف دمشق146035165

والءنور علي سليمانريف دمشق146126254

منننور عمر نعسانريف دمشق146235083

زهرهنور عيىس البوشريف دمشق146325108

صفاءنور فايز الحراكيدمشق146435153

زنوبيانور كنعان الزنيفيرريف دمشق146523238

املنور محمد جابردرعا146615825

عبيرنور محمد عكوريف دمشق146735230

نىهنور محمد محفوضريف دمشق146815579

املنور محمد محمد البعاجريف دمشق146921353

ابتسام جريدهنور محمود حمادهدمشق147032451
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يدمشق147124038
سهيرنور منير الجوماثن

منارفانور مهند الموصليريف دمشق147226258

هالهنور يوسف حنونريف دمشق147320692

ي الدباغنورا غسان العنيددمشق147432452
عبير البوىسر

ثناءنورالهدى بسام رمضاندمشق147535828

هنورالهدى رامز البوشريف دمشق147623547 بشير

نرسيننورالهدى سامي الداغرريف دمشق147735270

يدمشق147833121
لينانوران محمد زهير القاضن

غادهنوران محمد علي الخاونديريف دمشق147930404

رائدهنورس ايمن جعفردمشق148025651

احالمنورس نصوح الحجارالسويداء14815339

آمالنورس وليد يونسالسويداء14823503

يدمشق148338770 ن صالح حاج  بديعهنيفير

هيفاءهاجر بسام العبدهللاريف دمشق148432348

الهامهاجر يحنر صبورهريف دمشق148523954

ايمانهادي رفيق نرص الدينريف دمشق148615934

رفاءهادي فواز تعتوعدمشق148725656

يرسىهاديه عبدالسالم الحلوريف دمشق148830271

هالههاشم عماد عزيالسويداء14893426

هريف دمشق149015738 بيانهاشم ماهر بعير

زينبهاشم مصطفن السعديدرعا149112603

ههاله رمزي قرموشهالسويداء14926990 امير

حنانهاله سمير الشحاداتدرعا149316039

رهفهانيا حسان مراددمشق149432666

حميدةهبة ابراهيم شداددمشق149535861

صفاءهبة هللا اكرم البجريف دمشق149634763

رغداءهبة هللا أنور شمسريف دمشق149723240

هناديهبة هللا رياض الوىسيريف دمشق149821039

يدمشق149934818
سمرهبه هللا محمد نزار كعدان الشاالث 

ميادههبه شفيق غزالندرعا150021554

حنانهبه صبجي حامدريف دمشق150133636

براءههبه عبدالجبار المحموددير الزور15029001

هالههبه محمد عزيريف دمشق150334889

ازدهارهبه مصطفن رعدريف دمشق150424695

عتابهبه منهال السنيحالسويداء15056057

47 من 43صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

يالسويداء15065869 نجوىهبه هزاع الحلن 

عبيرهدايه عماد مسكهدمشق150733410

يدمشق150835334
ن
ق مرواهدى احمد يارس صير

مريمهدى خالد الدعاسالقنيطرة15095286

فضههدى علي الذيابريف دمشق151021040

يدمشق151136206
ليناهديل زياد الحوراثن

يالسويداء15126063
 
وفاءهديل مطيع عبد الباق

حفيظههديه زياد سحتوتدمشق151340177

صباحهزار احمد االحمددمشق151436818

ريمههال طالل الحسنيهالسويداء15156444

سائدههمام انور مرادالسويداء15164067

خلودهمام ايمن السلمانالسويداء15173024

هديلهمام ايمن مراددمشق151820857

مريمهمام أحمد اللحامريف دمشق151919151

روالهمام فرحان مقلدالسويداء15203428

سوسنهمسة مروان عبودالسويداء15216340

رانياهمسة نضال الصفديالسويداء15226840

نرسينهمسه وائل عقلالسويداء15235873

يريف دمشق152435172 يهنادي محمد مازن العصير
تهاثن

جمالهند اسامه ابوزيددمشق152533263

خانهيا مجد دورودمشق152632195 سهير مير

ميادههيا هشام االرمشدمشق152737304

 محمد نبيه خربوطليريف دمشق152826397
ن رزانهيالير

دانيههيام محمود جوهردمشق152931561

ليلهيفاء معاذ حماميريف دمشق153026309

ن بسام كريمدمشق153132081 ردينههيفير

ن محمددمشق153232461 ن مزكير مريم الخبازهيفير

ن عماد مصطفندمشق153337983 ساميههيلير

ن عمردمشق153437984 ن مزكير غاليهيلير

يدمشق153533131
ريموجد عمار البنن

حمدهوجد محمد سعيدالقنيطرة15366630

يدرعا153715836
هوداد احمد عمف  بشير

يدمشق153833561
ن
مروهوداد محمدنزار صاق

ميادهورده عبدهللا الخوليريف دمشق153921207

خولهوسن عبد هللا المسالمهدرعا154021154
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عمشهوسيم خالد يوسفدمشق154122123

ايمانوسيم عوض األشقردمشق154218135

امنهوعد توفيق سليمانريف دمشق154325450

سهيروفاء فيصل سكرريف دمشق154422311

فايزهوفاء محمدسعيد الدوسدرعا154516291

صبحةوالء محمد قصابريف دمشق154634680

فتحيهوليد خالد الفالحهدمشق154729636

سعدهوليد سمير ابوفاعورالسويداء15483984

قاويدمشق154925675 هدىوليد محمدعزمي رسر

صباوليد يوسف سليماندمشق155028007

نائلهوليم جاد هللا العوديالسويداء15514085

ميساءوئام حسام ريحاويدمشق155235832

ندمشق155335337 ابتساموئام محمود شاهير

بثينهيارا حسن المرصيدمشق155437628

سلوىيارا سالم غزالهالسويداء15557844

ريميارا سامر مشينشدمشق155634838

صالحهيارا سمير مراد الرطلالسويداء15576614

يالسويداء15585882
رويدهيارا صعب الممساثن

مناليارا فادي رجبالسويداء15595883

سهاميارا فؤاد سمندردمشق156036065

ابتساميارا لؤي الجي السويداء15616342

هبهيارا ماجد اسماعيلدمشق156233704

انعاميارا محمد يارس العمريريف دمشق156326321

ريميارا مشيد فلوحدمشق156433192

والءيارا نضال الدوبهدرعا156521569

ميسونيارا وليد االباظهالسويداء15666709

ندىيارا يارس عبد الحقريف دمشق156730805

منارياره فريد كشورالسويداء15687379

باسمهيارس محمد خير حجلدمشق156925678

هيارس محمد عثمان البقاعيدمشق157029640 امير

رث  الفخرييارس نادر صفديدمشق157120128

منايارس نذير رسيولريف دمشق157216669

ن محمد مازن الطحاندمشق157335932 ايمانياسمير

ن نورس فرجالسويداء15746077 لىمياسمير

ن هيثم حافظريف دمشق157526329 هناديياسمير
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ندمشق157623175 ن اسماعيل حين ريماياسير

ن محمدبشار السماندمشق157717159 سىهياسير

حسناءيافا محمد عقابدرعا157815839

مننيامن احمد احمددمشق157929641

اتيامن محمود عباسريف دمشق158017696 خير

نداءيامن مصطفن خرطبيلريف دمشق158117636

فتون عونيانا يوسف زغيبدمشق158233308

يريف دمشق158317637
هدىيزن احمد تين 

رغديزن عماد الدين العابدريف دمشق158417393

سوسنيزن غسان اومريدمشق158520727

زينبيزن ماهر المزازريف دمشق158618948

يدمشق158723422
مرفتيزن محمد جمال اليغىسر

انعاميزن محمد خريبهدرعا158810278

باسمهيزن محمد ماجد ابوشعردمشق158918270

يالسويداء15903516
اتحاديزن وليد الزرعوثن

ن البحشريف دمشق159133881 سميهيرسى محمد معير

هند الصباغيمام عماد األبطحدمشق159231438

خديجهيمامه جمال نتوفدمشق159337992

جنيتيمامه صفوان ابو حسونالسويداء15946391

مريميمامه ماهر الشيخريف دمشق159526718

يدمشق159617374 قمريمان ايمن رسايج 

مناليمان ماجد حوىريف دمشق159735094

زكاءيمان محمد رباح السواديدمشق159828035

منتهايمن هيثم غرز الدينالسويداء15995342

ي الشهير بالعرجهدمشق160036822
نوريمنن ابراهيم الزبداثن

لبابهيمنن براء رباحريف دمشق160126332

ايمانيمنن سمير الحبشريف دمشق160226333

لمايمنن ظافر شعبانريف دمشق160324706

نبيلهيمنن مبارك الخالددرعا160421573

مناليمنن محمدطالب الغفريريف دمشق160523564
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خولهيمنن يونس جاسمريف دمشق160634078

غيداءيوسف جدعان الجدعانريف دمشق160717815

ندىيوسف جودت نقشبنديدمشق160825700

زهرهيوسف خورشيد جوليدمشق160925701

ريم حموديوشع ابراهيم خضوردمشق161017516

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

47 من 47صفحة 


