
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

باسمهاحمد بشار صموديحماة111373

كفااحمد كمال شيخ الغنامهحماة211919

مناراحمد محمد يارس صوفانحماة311650

صفيهاروى محمود جعيلهحماة428003

يحماة514422
عبيراسماعيل دريد من 

اسماءالبشر جمال المحمود الغضبانالرقة65202

فاطمهالزهراء حسير  عبدوحماة723939

هيامالزهراء سامر وردحماة823940

فاطمهالزهراء صفوان حيدر وتدحماة923941

رويدهالهام احمد جعمورحماة1021172

ميساءالير  محمد األحمدحماة1124073

سماحايمان محمد أمير  األميرحماة1220563

يحماة1328038
نابغةايه عصام البوشر

غالياايه محمد خلوفحماة1420011

اق مصعب خليفحماة1520199 رندهإرسر

رناإنانا أسامة كلولحماة1624385

صباحأدهم بسام النجارحماة1711014

سحراءأليس توفيق الحواطحماة1824087

أميمهأمجد مخلص جمالحماة1911257

عزهآيه ضاهر ابراهيم الحسير حماة2028034

سميهآيه عبد السالم القصيرحماة2121204

هدىآيه عدنان نمرهحماة2220410

ايمانآيه محمد حيان رساجحماة2320270

ىباسل فيصل التتانحماة2411039 بشر

ي قطاشحماة2521173 منالبانه منج 

اء عمار ديوبحماة2624387 نغمبير

عبيربتول طالل سوادحماة2728046

انعامبتول عبد المعير  منصورحماة2828047

فدوهبتول عماد الدين استانبوليحماة2924388

نجودبتول فراس فطومحماة3023960

سحربراء محمد القلفهحماة3111992

يحماة3211730
اكرامبشر أنس الحزواث 

جيهانبلندا عبدهللا مصطف الرقة338347

هدىتسنيم احمد منذر بظحماة3425659

ماجدهتسنيم بسام عثمانحماة3521212

ريمتسنيم نزار زكارحماة3620665

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

6 من 1صفحة 
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وفاءثائر كريم سلومحماة3712260

علمهجابر عبد الوهاب سليمانحماة3812223

ملكجناورد محمد باسل بدلهحماة3921590

روعهجود ماهر رمضانحماة4024340

محاسنجودي محمد جمعهحماة4128066

رتيبهحسن هاشم المحسنحماة4214162

اسماءحسن وائل عدرهحماة4314428

لينهحكم أحمد الحلوةحماة4411742

رندةحال احمد الشيخ هودحماة4520829

تهامهحال حسان حيدرحماة4625056

ازيحماة4719090 فداءحمزه حسام الدين الي 

 منهل الشيخ عليحماة4824307
هحنير  سمير

نجديةخالد علي الحمادحماة4911523

رحابخالد محمد قشاشادلب506162

نجاحخالد نضال قعقعحماة5112050

رغدهخالده محمد المحمدحماة5221009

نورهخليل ابراهيم عيىس الجاسمالرقة535449

من دالية عبدهللا األحمدادلب549015

مزنةدانية هنيدي السمانحماة5528080

رنادانيه حسان العاصيحماة5620106

رشردانيه حيان مرصيحماة5721113

يحماة5828081
صفادجانه محمد عمار لطف 

عائشهدالل فواز عثمانحماة5920494

ديمهدالل محمد حسام الدين حرصيحماة6021013

سوزانديمة عمر خراطحماة6121218

صباحراما باسل الحريريحماة6220301

يحماة6320308
عاليهرانيا محمد غزوان حساث 

يحماة6421118
عبيررجاء زاهي اليوسف 

يحماة6521219 فضيلهرغد سامر االيوث 

لينارغد ماجد عنجاريحماة6620149

دارينرغد محمد الحواطحماة6724118

غادهرند محمد حابوحماة6820317

طلهرنيم محمود العباسحماة6928112

نىهروان جميل دبيسحماة7028118

غديرهروان علي الرحالحماة7124128

لوشيروجينا سليمان المقدشيحماة7221331
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كندهريام اسماعيل طالبحماة7324131

غادهريام محمد عجيبحماة7424273

فاتنريان عدنان حاكورةحماة7521899

زهيهريم احمد مرعيالرقة7610050

صبحيهريم مروان صباغحماة7721222

صباحريما نورس كلولحماة7828125

عبيرزهراء سعد هللا عسليهحماة7924003

هناءزين بشار دويبحماة8022351

يحماة8124007 نجوهزينه سماح اليازج 

يحماة8220839
ندىزينه عبد الجبار عرواث 

ةسارة حسن العليادلب839020 أمير

برونياساره نضال شحودحماة8428135

يحماة8519118
دارينسالم جهاد طواشر

زاهرهسالي محمد دباغحماة8621226

هناديسالي وائل سالمةحماة8720467

ايمانسدره علي الجرعتليحماة8824140

ميادهسلىم ظافر المعمارحماة8924142

سلىمسنا محمد نور االحمدحماة9028145

ي بكحماة9124013 ينالسيماز راكان حاج 

تركيه الحمدانسيمون عبد هللا العليحماة9214465

هالهشذى ابراهيم العيرحماة9323913

ايمانشذى محمد سمير الجانوديحماة9427352

بسمةشيماء حسام الرفاعيحماة9520847

فاديه حموصبا حيان المحمدحماة9621433

يةصبا عبد الرحمن حاج لطوفحماة9720586 صي 

هدىطارق زياد قاسمحماة9814194

نجوىعاصم فيصل صليعيحماة9917593

يشىعائشه احمد حواحماة10028161

عائشهعبد الرحمن محمد نواف كسمحماة10111765

رياضعبد الرزاق يارس اسماعيلحماة10211545

ناهدعبد الماجد رائد عصفورحماة10311226

عائشهعبد المول خالد حمصيحماة10411096

عناقعبير محمد االسعدحماة10521296

نشينعالء الدين احمد حمويهحماة10617764

ليالعالء هيثم عبدوحماة10714212

هيفاءعلي فداء حيدرحماة10814230
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رجاءعمار خالد جوهرحماة10914362

منارعمر انور حالقحماة11019191

ايمانعمر زياد الصباغحماة11111109

ازي الصباغحماة11211958 خالديهعمر محمد ماجد الشير

بنانغزل باسل الجانوديحماة11321080

فاطمهغزل مرهف الحسناويحماة11428170

يحماة11520173 انعامغصون سامر طعمة حلن 

زهورغنوة اسماعيل الحاجحماة11624150

سوسنفاضل حازم عباسحماة11714515

يحماة11820780
منال خارصهفاطمة خالد خاث 

سوسنفاطمه جمال عبد النارصحماة11927427

كرمفرح احمد ارمنازيحماة12020362

فاطمهفرح فريد سيفوحماة12124028

ضحوكفريال فواز نعوسحماة12228190

رويدهقمر تمام الخطيبحماة12320056

سحركارمن محمد دلولحماة12424209

ميساءالنا محمد عصام الحيدرحماة12520370

عبيرلجير  محمد العمريحماة12620857

من لميا محمد غازي عديحماة12720231

عبيرلميس أيمن الحمويحماة12824156

شهنازلوتس عبد الهادي عيىسحماة12924351

ريمليليان تمام زينوحماة13023922

هندلير  حياد القصيرحماة13124405

يحماة13220473
شهالماسه بسام بازرباشر

ام الخيرماسه عبد القادر الجنديحماة13320529

رغدهماهر منذر قنوعحماة13414268

ريممايا صدر الدين محفوضحماة13523923

ميادهمايا عالء الدين نرصهحماة13624041

مهامايا يوسف النجارحماة13724408

غيداءمجد كريم ونوسحماة13814270

ابتساممحمد اياد الشعارحماة13914380

بدريهمحمد أمجد رضوان دهيمشحماة14011319

ندىمحمد جود هالل الطبلحماة14112064

باسمهمحمد خير هللا عمار غيبورحماة14214489

مروىمحمد سائر محمود حنوحماة14318099

ميثاءمحمد علي رستمحماة14414381
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لينامحمد فراس حسام الدين سالمحماة14518120

ف الدينحماة14611620 عدلةمحمد نور أحمد رسر

يحماة14711423
 

رندهمحمدمنار ايمن الجالع

عائدةمرح محمد سمير أسودادلب1489039

فاطمهمروه غسان العيىسحماة14924261

ماجدهمروه يارس بيطارحماة15020979

فاتن المحفوضمريان جرجس برشير حماة15128217

جمانهمنتىه محمد الجاجهحماة15225010

ريممنير بشير الزبديحماة15311633

كوثرمؤمنه مرهف الحفيانحماة15421244

منالمؤمنه يوسف مكاويحماة15520600

طلهمؤيد زاهر النمرحماة15617919

ه هايل تتانحماة15720449 نورمير

سهيرميساء عبد النارص اورفه ليحماة15820061

غادهميشيل سالم ضاهرحمص15916445

ايمانناديه امجد كوجانحماة16027560

مارينارت حاكم الحمويحماة16124048

عفراءنازك طارق وردحماة16228230

عبيرنبال مسعف جمالحماة16311296

عتابنتالي هايل عيىسحماة16424356

روالنجاح محمد زياد سلطانحماة16520062

فاطمهنجمه محمد جواشحماة16628231

وردةنشين موفق األبرشحماة16720607

خصالنضال احمد اليونسحماة16811636

نشيننغم دبيان معالحماة16922207

من نغم غيوم عيىسحماة17028240

ناديهنغم نوفل وردهحماة17122420

سوسننور أيمن اسماعيلحماة17214416

رحمهنور عبد الرزاق الجمالحماة17320394

رنانور عمار كرديحماة17420238

مروءههادي محمد خير عالويحماة17512036

عبيرهاشم عصام دلهحماة17611877

تماثيلهديل محسن الحمصيحماة17724187

سعادهزار وليد سقاحماة17820611

شاديةهيا اسعد الغزيحماة17928262

ةهيا حسن المالكيحماة18020078 سمير
6 من 5صفحة 
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منتىهوسام بشير جمولحماة18114449

سعادوفاء خالد ابو قاسمحماة18224067

ناديايران جمال محمدعليالرقة1839495

يازييزن محمد ضاهر الحسير حماة18411193

لينايزن يوسف الحالقحماة18511648

روعهيشا عبد هللا الباروديحماة18621263

يحماة18725654 عبيريشى عبد الرحيم قطرنج 

ىيمار وائل جي حماة18823936 بشر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

6 من 6صفحة 


