
الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

نعيمه المحمدابراهيم رشيد عدامهحماة115088

جمانهاحالم محمود جعفرحماة222868

سناءاحمد اكرم الجرفحماة317240

نازيحماة412338 ز اسماءاحمد عبد الكريم المي 

غادهاسامه حسان جوادحماة520037

مهااسامه زاهر الحافظحماة612804

ملكارساء ابراهيم القدورحماة723516

هالاسالم محمد خي  خليفحماة822108

يارااسماء عاطف زينوحماة926933

ندىاسماء ماجد سلطانحماة1029009

ه سعيد زمزمحماة1121606 غفرانامي 

نوالاياد خالد شيخ عليحماة1217670

ز جاويد سفرحماة1327055 ابتسامايلي 

وفاءايمن عبد القادر اعرجحماة1413379

ميسون الشيخ مرعيايه محمد الشيخ مرعيحماة1522527

وديانإباء أيمن مريمطرطوس1615006

يحماة1729038
سهادإيالف مخلص رسماثز

عبي إيناس بهاء الدين فطومحماة1827152

سماحأحمد فؤاد قزوحماة1912340

زهرةأروى عبد الرزاق السلومحماة2023403

ز أدهم النجارحماة2112808 ملكأمي 

قمرأنس مخلص االصفرحماة2213378

امنهأنوار احمد العزوحماة2326650

يحماة2413810
حزاميأيهم حسن التليت 

ز القرنإدلب255305 نهالآالء حسي 

ةآالء عدنان النابوحماة2629017 مني 

نوالآيات ناصح سلطانحماة2726652

نجاةآيه اياد الحمويحماة2826653

ضحوكآيه عبد المجيد المرصيحماة2921025

يالسعودية3050200555 ايمان الحمودآيه عيد الحروث 

فاطمهآيه مهدي فرحهحماة3126659

أذينهبابل احمد العبدهللاحماة3217278

زحماة3329045 ز الحاج حسي  زبانه حسي  ياسمي 

نشوىبتول سامر عياشحماة3426661

يحماة3529049
نواربتول عبد العظيم رسميتز

قمربتول ممدوح الخليلحماة3621157

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة حماة- أسماء الناجحي 

5 من 1صفحة 
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ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة حماة- أسماء الناجحي 

نرجسبثينه تمام فحامحماة3722951

مطيعهبراء عبد الرزاق عكاريحماة3813386

اسعافبشار احمد العليحماة3912378

يحماة4017283
 
وق ز فدوهبشار محمد عي 

ى فواز محيميد دبيسحماة4122477 غادهبشر

فدوى المزنربالل جالل خطابالسعودية4250200466

هاديهتسنيم محمد الخطيبحماة4322146

كنوزتيماء أحمد النايفحماة4422152

نورهثابت حسان عطارحماة4514031

لوريسجاك جورج الشموطحماة4620069

نهالجتز نضال ملحمحماة4725482

يجود محمد حسام المنصورحماة4822406
اماثز

زحماة4922658 رائدهجود مروان طربي 

مرحجورجينا محمدحسن المطرالرقة508964

رندهحال لؤي عقادحماة5122760

ز سهيل الهواريالرقة528920 منالحني 

ز الخانحماة5321848 اماماخانم حسي 

يحماة5421850
مزنهخديجه حسام بتز

خالدهدانه محمد اللبابيديحماة5521761

هناءديمه قصي الشيحاويحماة5626685

نهادرباب يوسف االبراهيمحماة5726994

هرزان حسن الحكيمحماة5821268 سمي 

ى السالمهرشا عمر الضاهرالسعودية5950200176 بشر

جلناررضا نضال يوسفحماة6017314

املرضوان محمد االسعدحماة6113764

نجالءرغده وائل االبراهيمحماة6221951

وفاءرفيف احمد الخياطحماة6322419

الهامرقيه سعيد الدباغحماة6422200

نادرهرنا محمد ابراهيمحماة6523711

فريالرنا منذر النجارحماة6621952

ابتسامرند عبد هللا العمرإدلب675049

هناديرنيم عماد شمهحماة6826703

متزرنيم محمد حلبيهحماة6922202

غادةرهف عدنان خربيطحماة7026709

ريمرهف علي صيومحماة7127158

رتيبهروان خرصز مريمحماة7226856
5 من 2صفحة 
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داللزهراء أكرم خبازيحماة7326862

عالزين ابراهيم موصليحماة7429107

ي خربيطحماة7526721
ندىزينه حستز

رانيةسارة بسام جرادإدلب765058

برونياساره نضال شحودحماة7726728

بوكهحماة7823026 لورنداسعاد مظهر رسر

بسمهسالف احمد الخليفهطرطوس7912794

يحماة8022240
مؤمنهسالم محمد علي الخاثز

ايمانسالم مصطفز الخلف العاريحماة8121389

نجاحسليمان نضال المرصيحماة8214036

هالهسميه سعد الدين السبعحماة8322834

ز صالححماة8426874 ليالسنا امي 

وزسنا رصاع رستمحماة8526875 في 

ايمانسنا عمار وردهحماة8626732

فاطمةسنا محمد خي  رمضانحماة8722056

سحرسها نزار السليمانحماة8826733

هيام فارس السطوفسهام عبدالرحمن البكورحماة8923881

ين عمر عثمانحماة9021067 صفاءسي 

خديجةشام أحمد بالطهحماة9122702

رحابشام عمار شيخ محمودحماة9226736

ازدهارشهرزاد عزام مدهللحماة9321880

غيداءشيم محمد رجبحماة9427163

يحماة9514895
فاطمةصهيب أحمد شاث 

طرفهصهيب عبد الهادي بزنكوحماة9612442

غتزطارق حسن سلومحماة9713467

رياعبد الرحمن زياد القشاشحماة9813247

ابتسامعبد القادر فاضل عفانحماة9912130

منارعبد الكريم غزوان الخطيبحماة10013504

غادهعبد الكريم محمد هابيلحماة10117515

ميادهعبد هللا احمد النبهانحماة10213253

جمانهعبد هللا محمد فهد االحدبحماة10313255

غادهعبد الهادي احمد راتب سعدحماة10420165

مظلومةعبدهللا نور الدين العبد هللاإدلب1053721

سماحعبي  وائل عبدوحماة10626883

هدىعلي أمجد عكعكحماة10712162

انتصارعلي فرج فرجحماة10817772
5 من 3صفحة 
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داللعمر عبد الرحمن العلوشحماة10912172

كفاحغزل نزار سيفوحماة11026956

رجاءغيث سمي  فطومحماة11117385

شذىغيد ايمن وتدحماة11222287

سماح الصواففاطمه عبيد الحمصيحماة11322591

امينهفاطمه مرهف المحمودحمص11420946

جوريهكنانه محمد الرواسحماة11524291

أمينهلبانه محمدسعيد موىس المطرالرقة11612047

محاسنلىم ابراهيم شاويإدلب1175108

هياملىم يحت  باكي حماة11826772

سهي ليالس ايمن فخريحماة11922778

شمسةليل سعود الفرجالرقة1209474

ز االبراهيمحماة12129172 عائشهليل عبدالمعي 

ز  فيصل وردهحماة12226776 اسماءلي 

ز بديع سلومحماة12324580 سعاد حدادلي 

ز سامر شحادهحماة12425534 ايمانلي 

جيهانماريا اسكندر الكالسحماة12521428

هزارماريا مصطفز حلبيهحماة12622968

نوالمايا صفوان الحمويحماة12726781

لينامايا فواز االسودحماة12822454

مجدمايا محمود مسلمحماة12922886

ريامحاسن خلدون كزكزحماة13022321

سميهمحمد محمد أنور عزوحماة13118868

سلىممرح عمر االطرشحماة13222725

رحابمرح كريم وردهحماة13326782

 كفرجوميحماة13421112
ز رحابمريم حسي 

بدريةمصطفز أحمد سامر عبد الواحدإدلب1353743

تركيةمتز محمد العبد الرحمنحماة13623322

سمرمهدي توفيق اليونسحماة13713697

رزانمهند حنا الديبانحماة13814120

مؤيد سامي المحمودحماة13917575
متز

املميس احمد الرحالحماة14021441

ماريناميساء وليد سمعانحماة14124209

ز زقزوقحماة14222613 مروه خي  هللاميسم عبد المعي 

متزميسم محمد حلبيهحماة14322334

وفاءنجاح يحيا سليمان صعبحماة14424343
5 من 4صفحة 
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ميادهنجيب اسماعيل سعدحماة14517652

شهرزادندى عمار مستوحماة14621900

ثورةنىه مهند العثمانحماة14722935

عزهنور الهدى جهاد المحمدحماة14822003

روعهنور سامي كري    جحماة14921805

سلوىنور ضاحي عفوفحماة15027030

سالمنور عبد الكريم خرصزحماة15121213

فائقهنور محمد ونوسحماة15227149

هناءنور يوسف زيدانحماة15327125

سحرنورا كمال جعمورحماة15426622

كنانههاشم دريد عطفهحماة15517462

فاطمةهبة محمود حفشجاويحماة15622623

روضههبه انس زعي حماة15723332

غندفهبه حسام جاجهحماة15822748

يحماة15921313
هدىهبه صفوان حوراثز

ابتسامهدى ايمن عبد الرحمنحماة16023339

ثورههال ماهر اللبابيديحماة16122008

ندىهمام محمد المعتصم الباروديحماة16213887

شذاهند صفوح طربيقحماة16322751

ز القاريهيا طالل الوكيلحماة16424621 مجدلي 

يحماة16513847
أملوائل أحمد زيداثز

غادهيارا عثمان االبراهيمحماة16629232

وفاءيارا هيثم سفرحماة16728188

ز عمر الخليلحماة16823348 احسانياسمي 

نشينيمار عزام شتيانحماة16926805

متزيمام محمد القدموىسيحماة17027173

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

5 من 5صفحة 


