
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

يحماة110881 ملكابراهيم أرحب ارحاث 

رنااحمد محمد زياد خليفحماة210599

اخالصاأليهم ايمن عجميهريف دمشق319024

ه رحيم ورديحماة422948 رشاامير

ن الجرجسحماة511386 دارينانطونيو ساسير

رناايلي عماد بصبوصحماة612232

ايمانايه عبد المعطي المخزومحماة719290

إميلي رامي مويسحماة820764
ن ماجدولير

عائدهإنانا طالل وردهحماة923338

سلوىأحمد عبد الكريم سليمانحمص1012486

صباحأدهم بسام النجارحماة1116644

شهامهأسماء محمد زكريا القشاشحماة1219408

رجاءآيه عماد المكاويحماة1319291

يحماة1418557 فاتنآيه غياث قندقج 

رانيهآيه مازن دعاسحماة1522766

باهيهآيه مكرم طريفحماة1618015

ميادهبتول ماهر جانوديحماة1718517

احسانبتول موفق الحالقحماة1824612

نوربتول هنيدي تتانحماة1918127

يحماة2022770
 
وق ن كنانهبتول هيثم عير

سوسنبشار حيان غاليحماة2114191

 االمير حسنحماة2213998
باسمهبشار مصطفن

يحماة2316691
اكرامبشر أنس الحزواثن

ى غدير هرموشحماة2423212 روعهبشر

فاديهبشير ابراهيم عبوحماة2516692

سميهبهاء الدين عماد الدين الزبديحماة2610615

هالبيار فواز الحالقحماة2710400

غفرانتاال وائل سيفوحماة2822963

كراسياتامر عهد سمعانحماة2911391

شاهينازتسنيم راشد المنصورحماة3020100

نالسعودية3150070634 نجوى باشوريتسنيم محمد ابوامير

سوسنجودي أحمد حسام بركاتحماة3218130

صفاءجودي عماد عسكرحماة3318854

فاطمهجودي محمد يحير غزالحماة3418642

نحماة3511436 ي جرجس برشير
فاتنجوثن

يحماة3611136
نوارحسن عمر الكيالثن

رندةحال احمد الشيخ هودحماة3724643

عالخالد جمال شتيانحماة3814013

رولدانيه محمد امجد فحامحماة3919498

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة حماة- أسماء الناجحي 
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جميلهديمه هادي وردحماة4022686

قمررامه سامر حمادهحماة4118486

رحابرامي ضحاك الضحاكريف دمشق4219171

محاسنراويه محمد عصام حالقحماة4318350

سعادربا كمال محمودحماة4418702

امتثالرزان ابراهيم الخطيبحماة4524678

ريمرغد اسماعيل الدبياتحماة4623341

فرحرغد نضال جي حماة4722808

هالرند محمد فطومحماة4822813

وصالرهف محمد االبراهيمحماة4923872

روالرهف هاشم عجوبحماة5022822

فاتنروان احمد الخليلحماة5118569

مينرؤى بهاء عزوحماة5219861

نورريجينا عماد الديوبحماة5318704

كفاحريم اسماعيل حيدرحماة5423283

بدريهريم عبد الكريم حديدحماة5518768

اتريم محمد الحاج أحمدحماة5618366 خير

تغريدريما أيمن كلولحماة5723344

الهامزينب نور محمد الحايكحماة5822830

ثناءزينه اسماعيل الخطيبحماة5922995

باديهساجده صالح الدين حمزه الحاجحماة6020104

ايمانساره عهد يوسفحماة6123002

رمزتسحر محمد كمال عليويحماة6219443

ةسدرة غصوب محمود النجارحماة6318652 عشير

غاليهسعد محمد جهاد جنيدحماة6410322

برونياسيدره نضال شحودحماة6522849

رياسيف عبد الحميد ابو الليث الشيخ ابراهيمحماة6610937

ماريشهد ابراهيم زاعورحماة6718714

فاتنشهد عبد هللا الخراطحماة6819450

رث شهد غياث عزيحماة6919516

اسماءشهد وسيم الحلبيهحماة7018398

يحماة7122860
صفاءصبا غازي البعريين

يحماة7211295 غناعبد الرحمن حازم قندقج 

ن السيدحماة7311155 سهادعبد الرحمن حسير

جواهرعبد الرحمن محمد سعيد كجكوجحماة7410117

مينعبد الكريم خالد النجمادلب754173

يحماة7623017
عبيرعشتار يوسف الدرميين

منالعال محمد القطريبحماة7722864

هيفاءعالء محمد ضعونحماة7814046
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عفراءعلي منذر العبدهللاحماة7914369

ميسونعمر حسام حمدونحماة8010159

نبيههغزل جهاد جروجحماة8118541

اسعاففاضل احمد الشماليحماة8216865

فدوهفاطمة البتول عبد هللا ابراهيمحماة8323021

مؤمنةفاطمة سامر عكعكحماة8418272

يفاطمه الزهراء فراس شماليحماة8519016
تهاثن

عروبهقتيبه فايز مسلمحماة8611007

رحابقمر محمد عبودحماة8723096

فاتنكارمن باسم يعقوبحماة8820515

ن حسن كاخياحماة8919457 عهدلجير

ن لؤي المعلمحماة9018427 لينالجير

غنوهلوتس احمد الديريحماة9119201

نواللونا منذر عيدحماة9222878

يحماة9319460  مهند الحلي 
ن ايمانلير

حسناءلينه عدنان محيميد دبيسحماة9418598

سناءماريا محمد السقاحماة9518795

ريمماسه علي سعيدحماة9622887

سوسنمايا خضن عيدحماة9723350

مريممحمد المهدي أنس عسكرحماة9810760

سوسنمحمد أحمد ماهر العوضحماة9910187

يشىمحمد جاسم الساكتحماة10011776

وفاءمحمد جمال خالد الطيارحماة10111108

يالالذقية10214503
مطيعهمحمد زهير حيان لطفن

يحماة10311020 اث 
ميادهمحمد عبد الحميد الشر

هناءمحمد عبد هللا الشاميحماة10410753

لندامريم احمد ابو الجدايلحماة10521706

غانيامي سليمان الحاجحماة10623303

ا ماهر حاصودحماة10720532 سنسيامير

ا نوار القصيرحماة10822897 ربيعهمير

نا غياث سيفوحماة10922899 منالمير

رجاءنجاح عماد الكجكحماة11024830

لولنجوى محمد عهد الشيخ خالدحماة11119271

ايماننغم صخر حيدرحماة11222907

رجاءنغم محمد قناحماة11318456

يحماة11418809
بانهنور عبد هللا عساثن

رحابنورهان اكرم كرديهحماة11522922

فداءهديل هزاع شيخ الغنامهحماة11618468

ميسونهمام محمد الصباغحماة11710363
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سلوىهيا نجد صيومحماة11822935

ن خبازهحماة11923066 منالوديان حسير

منالوليد حسان القوجهحماة12010254

مريميارا جيار ديوبحماة12122939

اتحاديارا حسن خدوجحماة12223317

ن الشعارحماة12323360 إيساريارا محمد أمير

كاويحماة12423069 ن محمد جاسم الي  مريمياسمير

غادهيزن خالد القطريبحماة12514301

ميادةيزن محمد نارص مبيضحماة12611090

يحماة12719535 هدىيشى عمار الجاث 

فاتنيمان وائل الخشحماة12821724

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

4 من 4صفحة 


