
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

زينبابراهيم سليمان عاصيطرطوس15128

عايدهاحمد شحاده شاتيليطرطوس25009

فتاحمد عالءالدين ابراهيمطرطوس34716 مير

ميااحمد علي عبد الكريمطرطوس44570

ي رودولف حدادطرطوس59447
رنااستيفاث 

سعادارساء محمد الخض طرطوس613862

ف علي محمدطرطوس74811
ودادارسر

سهيرالياس تيسير العليطرطوس84508

منالاليمامه كارس سليمانطرطوس912064

يطرطوس109879 ي احمد حلب 
ىاماث  بشر

رث انور محمد ابو حجرطرطوس114580

يشىٍإفانا سليمان غريبطرطوس1213367

يولنداإلزا صفوان نصيرطرطوس1312966

سناءإنانا هيثم صالحطرطوس1413119

نداإيناس عبد الفتاح الشيخ ديبطرطوس159597

وزأحمد سامي نعمانطرطوس167583 فير

سلىمأري    ج احمد عبد الحميدطرطوس1712435

يطرطوس189401 مب أليسار يوسف الحلب 

غصونأمجد يارس داؤدطرطوس195827

يمنآصف حمزه حيدرطرطوس205826

حالآالء احمد محمدطرطوس2112709

بلثمآالء سمير رسالنطرطوس2211735

كوثرآنا غالب سعدطرطوس2310203

ي ماجد الحسنطرطوس2414730 مب آنج 

نشينآية حسن سليمانطرطوس2510945

غديرآية محمد ادريسطرطوس269885

عبيرآيه عدنان يونسطرطوس279646

رائدهآيه لؤي يوسفطرطوس2813080

فدوىباسمه مجي الدين عبودطرطوس2910207

عفراءبتول سامي الشيخطرطوس3011066

هدىبتول عدنان عمرانطرطوس3112496

رؤىبتول علي حمودطرطوس329984

رجاءبتول هاشم بركاتطرطوس3313750

ليلبتول يجي احمدطرطوس3411068

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة طرطوس- أسماء الناجحي 
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نشينتاال رامز حسونطرطوس3512462

احالمتسنيم وليد الكرديطرطوس3614636

ايمانتمام ثائر العبيددمشق3725018

وفاءتيماء اسامه محمودطرطوس3814767

هالهجعفر احمد سليمانطرطوس397865

نبيالجعفر محمد يونسطرطوس404724

سمرجعفر نادر الديوبطرطوس415605

انعامجلنار علي ادريسطرطوس4213446

رناجميله فادي العرقانطرطوس4311073

تغريدجنان سمير سالميطرطوس4413476

روباجب  مازن حمادطرطوس4511074

رث جورج أديب خرمهطرطوس467321

هناديجوى نافع احمدطرطوس479652

رويدهحاتم عبد المنعم يونسطرطوس484512

بدريهحافظ محمد عيىسطرطوس495375

غانيهحبيب علي ديبطرطوس504595

سلىمحسن سليمان علوشطرطوس517589

روعهحسن محمود عمارطرطوس526773

نسيمهحسير  حافظ محمدطرطوس535694

 علي وسوفطرطوس545147
احالمحسير 

رث حال اسامه يوسفطرطوس559890

وديانحال ايهاب العمرطرطوس5610111

ميساءحال بشار حسير طرطوس5710577

ودادحال سمير درسنليطرطوس5814500

عبيرحال عدنان يونسطرطوس599654

بلسمحنير  ايمن حمودطرطوس6013485

ديلياحيدر زهير عليطرطوس617226

نهلهخديجه خالد رجبطرطوس6210861

يشىخض  سليمان محمدطرطوس634616

سناءدانيال محمد عثمانطرطوس645456

أملدعاء محمد حسنطرطوس6510810

جاسمير دينا فادي المضيطرطوس669945

ميلياراما سليمان حسنطرطوس6712582

مهديهرايا حسن يونسطرطوس689727
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ايمانرحمه برهان المصطف طرطوس699728

اميمهرغد رفعت الموعيطرطوس7012651

رنارغد علي احمدطرطوس719494

سماهررغد علي شعبانطرطوس7210221

وفاءرفيف نديم غنومطرطوس739417

سمررمضان محمود اسكافطرطوس744895

زينارند غيث جمالطرطوس7512555

وفاءرنيم طالل ابراهيمطرطوس7613274

روالرهف غانم وسوفطرطوس7713415

نشينرهف فادي محمدطرطوس7814540

ردينهروان رفعت سليمطرطوس799665

هناءروال عزيز عبودطرطوس8010223

رناريتا غياث اسعدطرطوس8111100

داللريم الفال سليمان اسماعيلطرطوس8210657

بلسمريم أسد بوعليطرطوس8310724

هالهريم جمال سليمانطرطوس8410006

سعادريم لؤي سلمونطرطوس8513564

ينزين العابدين احمد حمدوشطرطوس864626 شير

يطرطوس8713514 ليدازينب اكرم العج 

مريمزينب بهجت ابراهيمطرطوس8812413

هيازينب حسام الدين الشيخطرطوس8911105

لميسزينب علي عبودطرطوس9010130

الهامزينب علي محمدطرطوس9112687

اكتمالزينب علي يوسفطرطوس9213515

كوثرزينه علي محمودطرطوس9313144

يارىزينه محمد عباسطرطوس949509

شاهناززينه يارس يوسفطرطوس9510012

سالمسارا طاهر عليطرطوس969511

نالياساره علي درويشطرطوس979514

هدىساندرا منذر عيىسطرطوس9813149

عبيرسدره ماجد الحمودطرطوس999524

جمانهسلطان علي ابراهيمطرطوس1007056

اسىمسليمان وائل حساموطرطوس1018740

ليلسهر حسام ادريسطرطوس10213848
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أري    جسهر كامل عبودطرطوس10310232

فداءسيدرا اديب محمودطرطوس1049531

يطرطوس1059533
ناهدشام حسن حصيب 

فاطمهشعبان ابراهيم حسنطرطوس1068139

هبهشهد بسام محرزطرطوس10714668

ينشهد محمد أبوقياصطرطوس10810536 شير

أملصبا فادي اسماعيلطرطوس10913154

سهامصبا فراس عليطرطوس11013216

هطارق يونس يونسطرطوس1115198 بشر

سهامعامر صابر مونسطرطوس1124905

شهنازعائشه جمال باكيرطرطوس1139902

رانياعلي حسام زغيبهطرطوس1144841

ليناعلي حسان حسنطرطوس1154734

اسامهعلي رجب شوكيطرطوس1165389

نغم عليانعلي رفعت سليماندمشق11719730

ديمهعلي محمد بدرانطرطوس1185175

ودادعلي يارس وسوفطرطوس1195525

هناءعماد نارص محسنطرطوس1205354

ميساءعيىس عصام سلومطرطوس1218761

اخالصغدير علي ربيعطرطوس1224669

وئامغنوه حسير  ابراهيمطرطوس12310239

ريماغب  عيىس رحالطرطوس1249623

ندىغب  مازن رمضانطرطوس1259539

ودادفادي حيدر عبد هللاطرطوس1267986

خالديهفرقان عبدالكريم شحاذهطرطوس12714674

نهالقمر باسل سالمهطرطوس12810146

ي عليطرطوس1296977
ماجدهكاظم هاث 

كندهكريم عبد الرزاق شقيفهطرطوس1304551

لينداكالريتا مطيع أحمدطرطوس13114676

نجوىكنان سلمان ملحمطرطوس1327733

بثينهلجير  بشير عرنوسطرطوس13314680

 علي محمدطرطوس13412961
حياةلجير 

ليللجير  كمال يوسفطرطوس1359431

مب لجير  مظهر عبودطرطوس13612369
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جوانالىم هيثم عليطرطوس13710153

ظالللودي يارس سليمانطرطوس1389678

رانيهليليان جرجس عطا هللاطرطوس13913777

 سامي الشيخطرطوس14011141
عفراءلير 

رانيهلينا علي ابراهيمطرطوس14112599

ناديالينة أحمد األحمدطرطوس1429629

سالمهمايا أحمد بدرهطرطوس14310389

يطرطوس14413778 سالممايا جهاد دروث 

ودادمايا عماد ديوبطرطوس14512111

لينامايا محمد يوسفطرطوس14614119

وفاءمجد مالك عليطرطوس1475413

ليلمحمد ابراهيم سخيهطرطوس1486901

نشينمحمد آصف ايوبطرطوس1497535

سوسممحمد حسن مرعيطرطوس1505486

أري    جمحمد صالح عبدهللاطرطوس1518466

منالمحمد علي يوسفطرطوس1527183

رابعهمدين بدر سلمونطرطوس1537919

فريالمريانا حاتم سلومطرطوس15413426

سوسنمريم محسن صالحطرطوس15512377

ايمانمريم يارس عليطرطوس1569438

نشينمريم يوسف عبد هللاطرطوس15713906

انسجاممب  حبيب أحمدطرطوس1589568

شهيدهمب  صالح سالمهطرطوس15912141

رائدهمها حازم عمرانطرطوس16010748

سوسنمي حيدر طاهرطرطوس16110554

مىهمي نبيل حسير طرطوس1629687

جمانامي نذار خض طرطوس16312746

رناميار ماهر الشغريطرطوس1644933

لينداناتالي حنا مرادطرطوس16514988

فيوليتناي غانم النارصطرطوس1669572

املنايا ايمن عبودطرطوس16710164

وفاءنايا تميم سعدطرطوس16810058

أملنايا مروان نجارطرطوس16910904

ناهدنايا ياسير  ابراهيمطرطوس17012605
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الهامنايا يوسف الونوسطرطوس17110750

فوزيهنتالي باسم غميضطرطوس17211726

سناءنتالي فؤاد طوفانطرطوس1739858

وفاءنتلي محمد شدودطرطوس17410419

غيداءنشين سامي نضطرطوس17510255

ميساءنغم سلمان خطيبطرطوس17613221

نجاحنغم صالح عبدوطرطوس17711727

هنغم صالح عمرانطرطوس1789577 امير

ينغم منذر باروديطرطوس1799580
معاث 

نشيننىه عماد معالطرطوس1809860

منالنوار سائد الدبسطرطوس18110909

ريمنور آكرم حماديطرطوس18212781

هيامنور علي ملحمطرطوس18312383

اصالهنورا عبد الرحمن ديبطرطوس18410422

فاطمهنورهللا عبد الرزاق جبيليطرطوس18510067

نوران سمير عليطرطوس18613295
مب 

مير  عدنان خلوفطرطوس18712868 نجودنير

ليناهادي كمال عيىسطرطوس1888077

هناءهبة هللا ملهم ديوبطرطوس18910170

ضجهبه فؤاد مرعيطرطوس19013064

انعامهيا اياد المحمودطرطوس19111242

ليناهيا حسام حسنطرطوس19213261

رث هيا سلمان حسير طرطوس1939444

هيماهيا فادي اسماعيلطرطوس19410801

هيامهيا فؤاد حسير طرطوس19510564

عائشهوفاء احمد منالطرطوس19612844

سهيروالء ابراهيم كف طرطوس19710995

غادهوئام كمال اسماعيلطرطوس19813833

رحابيارا عماد شدودطرطوس19913835

 حافظ عليطرطوس20010566
ربابياسمير 

داللياسمير  محمد حسير طرطوس2019590

سجيعهيانا سالم اسي طرطوس20212674

رودينهيانا يونس محمودطرطوس20312572

زينهيزن علي دغمهطرطوس2045683

7 من 6صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

اكتماليزن يارس عبد الرحمنطرطوس2058093

عفافيعقوب محمد صالحطرطوس2067904

رنايوسف ماهر عروسطرطوس2074988

تغريديوسف محمد االحمدطرطوس2087547

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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