
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ودادابراهيم آصف سلطانهالالذقية111843

ليناابراهيم بسام خريماالالذقية29244

ريماثيل منتجب صالحةالالذقية310534

ندىاحمد حسن شحودالالذقية49683

سهااحمد سامر حسنالالذقية59247

عزيزهاحمد صبحي شيخ ديبالالذقية69688

هدىازدشير جهاد عليالالذقية710199

امارهاسامه مأمون حسنالالذقية812808

منىارساء صالح الدين حاج مصطفىالالذقية915057

نجاحارساء علي مبيضالالذقية1015430

فاطمةارساء محمود معريالالذقية1121104

عهداسماء اصف مخلوفالالذقية1219616

ناريمانافنان سمير بكرالالذقية1317547

جهاناالء شادي مكيهالالذقية1415438

نرسينالبتول قيس حمودالالذقية1516796

نعمتالحارث علي الكنجالالذقية1611972

رحابالزهراء عمار بركاتالالذقية1718400

غزوهالزهراء عمار يوسفالالذقية1819625

يالالذقية1916670 بثينهالزهراء كرسى زهير

حنانالزهراء مصطفى عرجالالذقية2016798

العنقاء فادي عليالالذقية2116395
ى دالير

رشااليسار سامر بركاتالالذقية2218526

سناءاميمه حسن قنجراويالالذقية2316334

سحرانتونيا حنا حناطرطوس2411254

ي صفوان جركسالالذقية2515903 ديمهانح 

تاكوهياوديت شادي دبانهالالذقية2617087

عائدهاورانوس جمال ايوبالالذقية2710030

ى ديبالالذقية2813506 سحراوس حسير

منىايناس يارس فياضالالذقية2920272

ى عجانالالذقية3015210 سحرايه سعيد حسير

رث إيفان جرجس جبارهطرطوس316375

فيفيانإيفانا سامر داللالالذقية3216675

يرسىأحمد عبد اللطيف ديبالالذقية3311625

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

16 من 1صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

يالالذقية3410592
ى
وسامأحمد محمد صوف

سمياأليسار غياث حدادالالذقية3516184

 نضال الروميطرطوس3611737
ى ناريمانألير

ريماأماره فيصل كحيلهالالذقية3718163

انيتأمثل يوسف عليالالذقية3811755

رث آرام سام عمرانالالذقية3910197

مهاآالء ابراهيم سعدالالذقية4015060

رناآالء عمار الفرويالالذقية4119619

سهجنانآالء وائل عليالالذقية4217594

ليناآالء يوسف يوسفطرطوس4312970

رث آيات مسلم جديدالالذقية4417088

ندىآية صالح سليمانطرطوس4512459

ليناآية مصطفى مزالالذقية4616816

ابتسامآيه احمد نصورالالذقية4716138

اعتمادآيه ايمن ميهوبطرطوس4812612

لىمآيه باسم ابراهيمحماة4923813

أنعامآيه جمعة بكورالالذقية5015467

سوماآيه حسن اسماعيلالالذقية5116404

فاطمهآيه خالد ناصيف كنعانالالذقية5215069

رشاآيه رامي عاصيالالذقية5315470

سمياآيه طه نعامهالالذقية5415472

رقيهآيه مسعود حسنالالذقية5519651

يآيه مصطفى حسنالالذقية5616815
آثى

ليناآيه منيف سليمانالالذقية5716139

رندهباسل بسيم جزعهالالذقية589260

هباسل مازن قاقوسالالذقية5910032 بصير

غرامبتول حسان عجوزالالذقية6018062

يالالذقية6115921
املبتول سامر الزين 

ريمبتول سعد صقرالسويداء625503

انتصاربتول سميع طرافالالذقية6315923

منىبتول عادل ديوبطرطوس6412921

منىبتول عدنان مرصيالالذقية6515220

فاتنبتول عالء الدين اوالدالالذقية6617769

16 من 2صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

ميسونبتول عماد احمدطرطوس6711742

هدىبتول محسن فرحاتالالذقية6815924

ىالالذقية6917566 منيفهبتول محمد حسير

ريمبتول منتجب شيخ حبيبالالذقية7017220

ديبهبشار طالل عباسالالذقية7111569

لينابشار مرزه مرزاالالذقية7212916

ى حسن جبالويالالذقية7321160 ايمانبرسر

ي حصالالالذقية7412917
هناءبالل محمد بوشر

ودادبهيه محمد بدرالالذقية7521718

فاطمهبيان عمار شعارالالذقية7616824

يالالذقية7715499
يف  رندابيان لؤي رسر

روالتاال شادي سندرانالالذقية7817224

وفاءتسنيم عبدالمنعم بريموالالذقية7915505

برودنستسنيم غسان سيد باكيرالالذقية8015082

منارتوليب اسامه اصفرالالذقية8115513

ودادتيما محسن سعيدالالذقية8220462

فاطمهتيماء علي سليمالالذقية8318204

فائزةجلنار عمار جوادالالذقية8417808

لقاءجلنار قيس اخرسالالذقية8516417

ى قاربوشالالذقية8615517 نجاحجميله أمير

رامياجنا محمد دريد قالبالالذقية8715236

حنانجنى احمد سخطهالالذقية8815522

مهاجنى فاروق هاشمالالذقية8915087

هالجنى مالك شيخالالذقية9017190

وسامجنى مصطفى الداشالالذقية9115527

 وائل عليالالذقية9218852
عفراءجنى

صفيهجواد حسن سليمانالالذقية9313696

هالهجود مالك عوضالالذقية9417101

معينهجودي ثابت صبوحالالذقية9516341

رحابجودي جوالن زنجرليالالذقية9615241

نجوىجودي وسام اسعدالالذقية9715541

هناءجودي يحي اسعدطرطوس9811350

يالالذقية9916691
عبيرجولي فايز تركماثى

16 من 3صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

عبيرجوى تيسير ابراهيمالالذقية10018672

بلسمجوى حاتم حاتمالالذقية10117669

نرسينجوى مالك داؤدالالذقية10217757

امتثالجوى منير اسودالالذقية10319250

فاتنجوى نبيل نبعهالالذقية10416838

يل إياد ديبطرطوس10512763 ى ريماجير

ي جميل جبوريالالذقية10617114
نورماجينى

برأهحامد ابراهيم محمدطرطوس1076914

ةحذيفة خالد حسنةالالذقية10813329 سمير

ميساءحسام الدين خليل سواقيهالقنيطرة1093007

املحسام محمد ديبطرطوس1107073

عفافحسن نعمان حازمالالذقية11112534

عبيرحسن وائل ضاهرالالذقية1129185

ى يقظان الخيرالالذقية11310054 رسابحسير

ارساءحكمت محمد خير يحنرالالذقية11410615

سمرحال اسامه عباسالالذقية11519395

عتابحال امجد عبدالحميدالالذقية11618775

عبيرحال تمام سمرهالالذقية11719687

ى حسنالالذقية11817376 هالهحال حسير

عالحال فراس سليمانالالذقية11916848

ناريمانحال مدين خدوجالالذقية12016145

حياةحال يحنر قاسمالالذقية12116850

الراحنا جورج خوريالالذقية12210793

رزانحنان خالد عنتبليالالذقية12315557

رناحنان عثمان جانوديالالذقية12419913

سوزانحنان فواز حمادالالذقية12521724

ى عصام سيد يوسفالالذقية12619696 هيامحنير

ى مازن محمودالالذقية12718063 ريمحنير

وصالحوراء عالء الجركالالذقية12816348

وفاءحيدر ثروت صقرالالذقية12912944

مهاحيدر حسان ريشهطرطوس1306587

امجادحيدر رامز اشقرالالذقية13111131

عسلهحيدر عدنان احمدالالذقية13214739

16 من 4صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

رزانحيدر عماد ضاهرالالذقية13312945

سوناحيدره عامر الحوتالالذقية13411315

سلوىحيدره يارس االبراهيمطرطوس1358100

ليلخالد محمد جعفرالالذقية1369763

نادينخديجة محمد ملحمالالذقية13715018

فيحاءخلود عبد الرحمن بريموالالذقية13815564

روالخلود عزيز حاج قاسمالالذقية13915565

منالخولة بشار حسنالالذقية14015965

مرفتدانيه عبد المنعم كرومالالذقية14115571

ابتسامدرويش مهند حميدوشالالذقية14210244

فريالدعاء نديم عبدوالالذقية14319703

يدلع احمد الدين درويشالالذقية14417878
اماثى

سهيردلع سمير كفىالالذقية14518509

يالالذقية14617922
راميهدلع نورس شباثى

زينبدلع يحنر درويشالالذقية14718534

رلديان عدنان طربيهالالذقية14817120

جناةديانا محسن الكشهالالذقية14918249

بدريهديمه محمد احمدالالذقية15015266

محاسنذو الفقار وفيق صبيحهالالذقية15110066

عفراءراما باسل جديدالالذقية15216708

هراما رمضان مرصليالالذقية15316863 سمير

لميسراما علي ريشهطرطوس15411881

وصالراما محمد كرداوغليالالذقية15515276

فاطمةراما مصطفى مكيسالالذقية15615598

نزوفراما وليد الخصيالالذقية15720239

نرسينرامي عمار عجيبالالذقية15810554

نىهرانيا محمد سامر الفتوىالالذقية15915110

سلوىربا احمد خزامطرطوس16012078

يالالذقية1619546 ىربيع ميالد المقعي  ميشالير

نواررشا احمد سليمانالالذقية16219423

عفافرشا اسامه درويشالالذقية16316714

جميلهرشا عبد السالم الطفرانالالذقية16420807

ىالالذقية16519722 مدينرشا فايز ياسير

16 من 5صفحة 



    الجمهورية العربية السورية
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ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

منىرغد احمد حمامهالالذقية16615608

سماهررغد اسعد اسعدالالذقية16717021

عروبهرغد بالل جوالقالالذقية16815610

انتصاررغد حكمت حسنالالذقية16917123

سعادرغد عبد الكريم اسمندرالالذقية17015988

سلوىرغد علي هاللالالذقية17117777

نجودرغد مازن عجميهالالذقية17219271

ربوعرغد مازن محمودالالذقية17317245

يالالذقية17415613
حنانرغد محمد صهيوثى

سمررغد نزار كاظمالالذقية17515287

رائدهرغد وائل زين الدينالالذقية17616450

وفاءرفعت علي مخيصالالذقية17711542

فاطمةرماح عصام عبد الوهابالالذقية17818206

الهامرمضان سمير عبودالالذقية17912420

رنارند احمد الشيخ محي الدينالالذقية18015618

املرند حسن منصورطرطوس18114076

فايزهرند حيدر عليالالذقية18217713

نداءرند سائر منصورالالذقية18317536

الهامرند علي يوسفالالذقية18416877

رحابرند عمار حاج ابراهيمالالذقية18515620

رانيارند وهيب غانمالالذقية18619077

لينارهام وائل العروسالالذقية18716881

سهيررهف اسامه كرزطرطوس18811364

املرهف سمير موشالالذقية18918207

امتثالرهف مصطفى مصطفىالالذقية19015116

جنفيافرهف نضال حنوشطرطوس19112313

هيامرهف يرسب خضورالالذقية19216003

غيداءروان زكريا طحانالالذقية19317823

وفاءروان سالم احسانالالذقية19415117

ى شعبوالالذقية19520818 ينروسيل حسير شير

غيثاءروشان خالد حندوكيالالذقية19621737

ريمروال غياث الكرديالالذقية19715118

ميساءريان احمد السيدالالذقية19815635

16 من 6صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

عبيرريان رامي طهالالذقية19915636

هناءريان عبد الغفور حاكورةالالذقية20021266

نجاحريان هيثم محمدالالذقية2019550

ى سليمانالالذقية20216008 سمرريتا حسير

انعامريتا فراس ابراهيمالالذقية20317025

روالريم احسان عباسالالذقية20419363

انتظارريم اصف شبانهالالذقية20520284

نرسينريم اياد احمدالالذقية20621738

هالهريم عبد العزيز بشالويحماة20722819

دعدريمان كامل جرديالالذقية20817405

زكيهزهراء عبد النارص مرصيالالذقية20915640

ىالالذقية21021741 فاديازهراء فيصل حاج حسير

ميساءزهراء محمد وقافحماة21125030

رونيتزيا حبيب محمودالالذقية21216893

ختامزين الدين محسن اسماعيلالالذقية21311638

يالالذقية21412554
سندسزين العابدين ابراهيم شباثى

هناديزين العابدين عبد الغياث مزيقالالذقية21510922

غادةزين العابدين مدين ساحليالالذقية2169302

روضهزين العابدين مروان ديبالالذقية21712965

سلوىزينب اصف جبيليالالذقية21821281

اديبهزينب زين سليمانالالذقية21917881

رنازينب شادي ساحليالالذقية22016017

سهيالزينب علي الحايكالالذقية22116468

سهيالزينب علي بكداشالالذقية22217625

فاديهزينب فيصل نعيسهالالذقية22316469

عبيرزينب مالك اسكندرالالذقية22417761

نورازينب محمد حرباالالذقية22516024

معينهزينب منير جازيالالذقية22617029

ي سالميالالذقية22716025 ردينهزينه اث 

ى سليمانالالذقية22816729 فاديهزينه حسير

عبيرزينه سامر سلمانالالذقية22917390

يالالذقية23018050 ربابزينه علي قصين 

نجودزينه نزار سعودالالذقية23119762

16 من 7صفحة 
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ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

ضحسارا احمد مجبورالالذقية23221747

نرسينسارة رامز عجيقهالالذقية23317931

سناءسارة محمد درويش احمدالالذقية23415653

لبنهساره اسامه داؤدالالذقية23516473

ىساره اكثم كحيلهالالذقية23616474 برسر

منىساره حبيب ديبالالذقية23721297

منىساره عبد الرحمن كوبشالالذقية23819768

فاطمة الزهراءساره عبد الستار مسطوالالذقية23915127

رامياساره مجد رسالنالالذقية24019016

مجيدهساره نزار سليمانالالذقية24116034

وصالسالي زهير فوزيالالذقية24218337

ثناءسالي عبدهللا سخيطهالالذقية24315659

رندىساندي اسي  طنوسطرطوس24412771

ي عدرهالالذقية24516039 حنانساندي جرج 

اميمهساندي حافظ سليمانالالذقية24616478

صفاءساندي ميالد فرحهحماة24722358

شاديهسانيال جورج مشحرهطرطوس24811715

ي سليمانالالذقية24916903 فضيلهسجا زبير حاج 

سالمسدرة المنتىه نزيه احمدالالذقية25016480

رويدهسدره يوسف شيخهطرطوس25111286

احالمسعاد ابراهيم زيدانالالذقية25217539

رغداءسعد سمير جمالالالذقية2539778

سحرسلفانا رامز خنيسهطرطوس25411285

لينداسلىم عماد اسي طرطوس25512772

هزارسما زياد قني الالذقية25615673

خلودسنا أحمد فارسالالذقية25721754

ختامسنا عبد الحميد ادريسالالذقية25817270

يالالذقية25915312
سوسنسنا محمد عمار بنشر

هناءسوزي غالب حسنطرطوس26012798

ىالالذقية26118243 سمرسوسن خالد شيخ حسير

هزارسوسن عبد الستار سيد احمد اكتعالالذقية26216645

نديمهسيدرا عثمان حوىالالذقية26315686

جيهانسيلفانا محمد خضورطرطوس26412773

16 من 8صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

ى فادي رمضانالالذقية26511120 ملكشاهير

نرسينشذا احمد كطاشالالذقية26615689

فتحيةشفاء مصطفى صهراويالالذقية26721332

يالالذقية26819567
ى
عبيرشهد حسام صاف

اسوانشهد سامر اسعدالالذقية26918114

نادياشهد علي زيودالالذقية27019787

ثناءشهد فؤاد سليمانالالذقية27116918

مؤمنهشهد يارس عونهطرطوس27211376

ين رسبست محمدالحسكة27310715 ىشير روجير

ين مطيع عيشالالذقية27416049 هيامشير

ملكشيماء فادي عبد العالالالذقية27517069

شهنازصبا عبد القادر شعارالالذقية27615325

يالالذقية27715699
رناصبا محمد باسل مسيلماثى

منالصبا محمد سلمانالالذقية27818288

الهامصبا نزار احمدالالذقية27916159

فادياصفاء نضال محمودالالذقية28015140

جيداءضح محمد احمدالالذقية28119793

ثناءضح محمد مامون حاج يوسفالالذقية28215708

ديماطارق ساطع رسالنالالذقية28311498

هيامطالب باسم محمدالالذقية28411959

بدريهعائشه علي البدويطرطوس28511379

هوكسلعائشه علي منال احمدالالذقية28616922

يعباده منح أوسطهالالذقية28710637
أماثى

ابتسامعبد الرحمن أحمد خليلالالذقية28813471

ميسونعبد الرحمن أمجد مجبورالالذقية2899806

نرسينعبد الرحمن سامر ابو عليالالذقية29011483

سونياعبد الرحمن محمود عراجالالذقية2919814

فاطمهعبد الرزاق مصطفى عيطهالالذقية29212819

ليناعبد العزيز ماجد موشالالذقية29313307

ايمانعبد الكريم اسماعيل عبد الحيالالذقية29410442

مريمعبد هللا ابراهيم خربطليالالذقية29512570

مريدهعبد هللا محمود بيضونالالذقية2969832

ديماعبدهللا جعفر عليالالذقية29711947

16 من 9صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

يالالذقية29810656
إلهامعبيد هللا عادل مرتينى

هنديهعبير سليم ابراهيمالالذقية29921763

رحابعدنان وسيم طرافالالذقية30011136

غادهعروه محمد عليالالذقية30112787

غيداءعفراء بسام مالالالذقية30217741

عفافعال باسل محمدالالذقية30319307

هاالعال بديع حميشوالالذقية30417993

فريالعلي احمد بيطارالالذقية30514318

امينهعلي جمال قدورالالذقية30613354

عبيرعلي علم الدين سليمانطرطوس3076813

فادياعلي فداء حموديالالذقية30812827

رشاعلي قداما حسنالالذقية3099584

يطرطوس3106523
رزانعلي محمد الجهنى

لبنىعلياء احمد جركسطرطوس31111290

منالعمر مروان عوادالالذقية3129870

فاطمةعمران محمد وسوفالالذقية3139873

الهامعمرو احمد شاويالالذقية3149874

منيفهعمرو جالل سعدالالذقية31513029

عتابعيش رامز جلعودالالذقية3169218

نبالغاده غياث جزعهالالذقية31717994

فاطمهغدير اسعد حنطايهالالذقية31815144

فالالذقية31917687 هناءغزل نظير الرصى

سماحغنى عمار يونسالالذقية32015334

البتولغيا صبحي عبودالالذقية32116927

نهالفاطمة الزهراء سامر شيبونالالذقية32215146

نجاحفاطمه ابراهيم بشالويطرطوس32311922

والالذقية32415721 منىفاطمه ابراهيم خرصى

سوزانفاطمه احمد عكيلالالذقية32515725

عبيرفاطمه الزهراء عماد وحودطرطوس32611295

ى منالالالذقية32716928 نجاحفاطمه حسير

هناءفاطمه خالد فهدالالذقية32818215

ي فاهي كرجكيانالالذقية32916600
كهارفاثى

ىطرطوس33011125 هندفدوى محسن حسير

16 من 10صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

هندفرح احمد عليالالذقية33118885

هنىفرح عبد المجيد قنطارالالذقية33220893

نوالفرح عهد سلومالالذقية33315149

حنانفرح محمد كيخياالالذقية33415150

كندهفرح ميشيل طنوسالالذقية33517141

يالالذقية33620415 عرفاتفرح نارص مطرج 

سناءفرنسيس فاتح تيلوالالذقية33710348

سوهيرفؤاد علي شحرورالالذقية3389426

فداءقسوره وعد موشالالذقية3399601

يالالذقية34015742 وفاءقمر ماهر غالونح 

رناقمر هيثم خرسانالالذقية34115043

فيفيانكارال اسحق حنونيكالالذقية34217142

هالهكارال البير فهدالالذقية34316750

كارينكارال بسام عوضالالذقية34416651

لميسكارال نوار عبدوكهالالذقية34517147

كفاحكارمن ناجح خوريالالذقية34616752

ميادهكارول وديع محفوضطرطوس34714675

نرسينكرم رفيق بلديهالالذقية34811532

عطوركريم ممدوح سويدانطرطوس3496130

كنانهكريم يحنر سقاالالذقية35010675

عبيركميت هيثم حسام الدينالالذقية35111446

فتاتكنان وائل نصورالالذقية35211549

ريمكوثر ميهوب ميهوبالالذقية35320327

ى باسم محمدطرطوس35411826 تغريدلجير

 علي طريبوشالالذقية35516277
ى وساملجير

ينلريسا جورج سعديالالذقية35617152 شير

بديعهلىم عبد الكريم اسماعيلالالذقية35715046

هلىم قيس محمدالالذقية35818292 سمير

مفيدهلىم محمد سلمانالالذقية35918116

نجودلىم هيثم حماديالالذقية36015756

ريملونا قحطان باشاالالذقية36118963

مكالالذقية36216161 نجوىليال باسم رسر

فداءليل احمد عاشورالالذقية36315760

16 من 11صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

الفتليل رياض الشعارالالذقية36419826

املليليان رائد غانمالالذقية36517356

نجوىليليان هيثم عليالالذقية36619828

ى اسامه اسماعيلطرطوس36711304 ديمهلير

 أدهم عليالالذقية36821777
ى أمينةلير

ى أنمار برهومالالذقية36919829 عبيرلير

ى عبد العزيز بشالويحماة37022831 هالهلير

ى عيش نارصالالذقية37116081 فردوسلير

يف زهديالالذقية37217196 لينالينا رسر

ايمانلينا محمد رسوقالالذقية37321391

ى محمد فؤاد الصبوحالالذقية37415362 رشيدةمادلير

وفاءماريا عبد الستار زوزوالالذقية37515772

ودادماريا محمد مهناالالذقية37616086

همالك احمد مندو الرغبانالالذقية3779893 امير

ليناماهر باسم أحمدالالذقية37811617

هناءماهر محمد حرباطرطوس3795434

وفاءمايا المهند الحاج أحمد عديالرقة3809129

نداءمايا بسام حسنطرطوس38112025

ىالالذقية38217887 ىمايا ربيع شلغير جازلير

ينمايا سام منصورالالذقية38318741 شير

ايفونمايا علي العليالالذقية38419519

سامرهمايا علي عاصيحماة38523033

مهامايا عهد الضلعالالذقية38616946

فتحيةمايا غسان نور الدينريف دمشق38723118

ايالنورامايا غيث محمدطرطوس38812028

سمرمايا فداء بركاتالالذقية38917303

ىمايا فراس عليالالذقية39019180 ايفلير

مرفتمايا قصي موشالالذقية39119848

هياممايا كفاح جلعودالالذقية39216947

سوزانمايا محمد اختيارالالذقية39315776

غادهمايا مدين داؤودالالذقية39419849

سحرمايا نضال عبدوالالذقية39516517

رنامجد جورج طيارالالذقية3969895

16 من 12صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

ماجدهمجد مازن حسونالالذقية39711291

نىهمحمد ابراهيم جانوديالالذقية39814794

سليمهمحمد ابراهيم عثمانالالذقية39911509

رشامحمد ابراهيم قداحهالالذقية4009619

رويدهمحمد احمد رخاميهطرطوس4016133

منىمحمد احمد مالزمالالذقية4029902

فاتنمحمد اسماعيل يانقالالذقية4039906

انعاممحمد باسم ديبطرطوس4046249

فاديهمحمد بدر الدين اعرجالالذقية4059229

امينهمحمد خالد الخالديالالذقية40613133

صبحيةمحمد رضوان محمد سميح قورصةالالذقية40711384

زينبمحمد شمس الدين شمس الدينالالذقية40811380

فاطمهمحمد علي خالد احمرالالذقية4099083

ىمحمد فهد حيدرالالذقية41010982 مجدولير

هندمحمد محمد يارس زيتونالسعودية411110423

يالالذقية41210983
لودامحمد مقداد عطوثى

منالمحمد ناهل صالحالالذقية41311060

سمرمحمد نذار عيشالالذقية41412807

نجاحمحمد يحنر خليلالالذقية41512642

صفيهمحمد يوسف راعيالالذقية41611218

سناءمحمدنور احمد العيشالرقة4176200

سناءمحمود منذر اسعدطرطوس4186662

خالديهمرح حسن مرعيالالذقية41915779

رائدهمروى محمد ميهوبطرطوس42011466

نرسينمريم عدي صالحالالذقية42117635

نجاهمريم محمد شيخ عبد هللاالالذقية42217556

ميساءمصطفى سليم بيضونالالذقية42314445

خديجهمصطفى محمد الخلفالالذقية42412482

فدىمصطفى منذر عونهطرطوس4256222

ديمهمصطفى يوسف دمياطيالالذقية4269974

رنيممرصى عبد الرحمن ديوبالالذقية42712652

سمرمرصى وائل حليقالالذقية42811522

أري    جمعال عصام عليالالذقية42914820

16 من 13صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

ايمانمنتىه محمد جانوديالالذقية43015795

ي فهدالالذقية43116764 منوليا وهن 
منى

مهجهمنى حسام الدين عيطهالالذقية43219864

ساميهمنى سمير غزالالالذقية43315376

ه ابراهيم اسماعيلالالذقية43416765 املمنير

ايمانمهدي سمير سنكريالالذقية43512658

زهرهمؤمنه خالد داوودالالذقية43619839

رهيفهمي اسعد سعدالالذقية43719332

هدىمي نبيل خير بكالالذقية43818586

نجوىمياس محمد عثمانطرطوس4396673

يالالذقية44016957
اي اسي  خشيفى راميهمير

نا توفيق شباطالالذقية44121425 غادهمير

نا صادق اسماعيلالالذقية44218663 رفيدهمير

يالالذقية44316767
يف  ار رسر ى ي نير مهامير

سماحميس مازن السقهالالذقية44415802

سلىمميس محمد اغاالالذقية44515803

تهامهميشال جهاد حدادالالذقية4469652

ىميالد فاروق بولسطرطوس4477280 الير

فاناتالي لويس محفوضطرطوس44811311 منير

هالنادر محمد ياريقالالذقية44913375

سوسننانشي عدنان يوسفالالذقية45016770

سحرناي غنام حمدانالالذقية45116170

ىنايا اسكندر منيفالالذقية45216771 مارلير

لميسنايا لؤي عبد الهاديالالذقية45318930

يالالذقية45421436 نجوىنتالي خالد زعن 

أنانتالي فادي غصنالالذقية45517178

لينانتاليا عدنان ابراهيمطرطوس45614044

يشيمنسليهان عاطف فتالالالذقية45715810

وططرطوس45811313 دانيهنسمه عبد الرؤف عير

ضياءنعمة ثابت خشوفالالذقية45915811

نجالنعمه محمد يوسف ساعيالالذقية46015812

أنغامنوال عبد النارص مباركالالذقية46115389

عبيرنور الهدى بشار مروشالالذقية46219890

16 من 14صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

هاديانور الهدى سمير بلبلالالذقية46321458

فايزهنور بسام دوايالالذقية46416110

حياةنور بسام سلمانالالذقية46517728

ليندانور حسان طحانالالذقية46617057

ساميانور سائر شيحاالالذقية46720337

رنانور طارق بندرغليالالذقية46815392

سماحنور عهد قاسمالالذقية46917315

فاطمهنور محمد خدامطرطوس47011419

زينبنور محمد علي يسوفالالذقية47117864

هناءنور وائل الحالقالالذقية47220267

يالالذقية47316973
فاطمهنورا احمد رصماياث 

صفاءنورالهدى عبدهللا بكورطرطوس47411422

خلودنيسان هالل كيوانالالذقية47510359

ى عمر غبيشالالذقية47615174 سمرنيفير

ى نارص لدعهالالذقية47715397 وفاءنيفير

رندهنينار جان ابراهيمطرطوس47812568

حنانهادي محمد أحمدالالذقية47911503

ي خالد بلهالالذقية48010738
ميسونهاثى

ى اسماعيلالالذقية48115055 غرامهبه هللا حسير

خلودهبه هللا رياض سعاداتالالذقية48216549

وصالهبه هللا محمد االعرجالالذقية48315848

هدىهبه سلمان محمدالالذقية48416548

يالالذقية48517182
ودادهبه صفوان البيالثى

عزيزههبه محمد سيد عليالالذقية48620270

كنوزهبه نزيه ابراهيمطرطوس48712229

ىطرطوس48811426 ليناهدى خالد حسير

صفاهدى محمد حاج عمرالالذقية48915851

سحرهديل ابراهيم سلومطرطوس49014694

هالالذقية49117399 كوكبهديل محمد خرصى

ليلهال عبد هللا عبد هللاطرطوس49212813

نرسينهند سامر بصيصالالذقية49319897

ميسونهوريك كرابيت رسكوالالذقية49417184

خديجههيا علي عباسالالذقية49519899

16 من 15صفحة 
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ن ف ين- أسماء الناجحي  جامعة تشر

رويداهيا مازن حسنالالذقية49619597

مهاهيفاء عمار صعيديالالذقية49719931

يالالذقية49810995 ميورد عبد النارص مرقن 

خلودوضاح محمدعدنان قاسمالرقة4996342

ايمانوالء اسماعيل عبد الحيالالذقية50021488

يالالذقية50116990 مريموالء صبحي زغن 

فتيهوئام سهيل نعمانطرطوس50211780

غيداءيارا ثائر بركاتالالذقية50319904

هيارس نور الدين زلفالالذقية50413104 سمير

ى اسامه يونسالالذقية50517416 ميمونهياسمير

ي ناطورهالالذقية50615185
ى هاثى أحالمياسمير

راليانا عبدو بدويطرطوس50711476

يالالذقية50812667
رحمهيحنر عبد القادر داالث 

سناءيزن حسام بهلولالالذقية50913550

فالالذقية5109242 نديرةيزن مازن الرصى

ضحيزن محسن الجداويحماة51114101

عائدهيوسف دريد رشيدالالذقية51210833

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

16 من 16صفحة 


