
 إلجمهورية إلعربية إلسورية 

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

فاطمهإحالم عمر خربريف دمشق129807

يإحمد إبرإهيم عاصيحمص216902
 
تهاث

سحرإحمد إسامه شبلوطحمص313108

إملإحمد عبد إلقادر دإهنحمص413401

إزدهارإحمد عماد رشودحمص513220

وردهإحمد غازي إلعباسحمص613881

فاطمهإحمد دمحم إلخطيبحمص713350

هندإرسإء شاكر شماحمص818501

رناإرسإء نضال إالبرشحمص920166

ندوهإسعد هشام إلحسي  حماة109021

كحمص1119445 فاديهإسماء غسان إلتر

نورإسماء مصطف  نضال إلعابدحماة1215936

وفاءإالء سائر خنسهحمص1319561

شذإإلحسن عماد إلدين خلوفحمص1412094

ماركوإلياس حنا يوسفحمص1513761

تغريدإليان منهل إالصيلحمص1614673

مريمإليسا إلياس بركاتحمص1723378

إيلي  إليسار سمعان إبرإهيمطرطوس1811390

فاطمهإليمامه قصي رستمحمص1921207

إيمانإمل عبد إلكريم جميلحمص2025202

ي حسام ديبحمص2123915 هايلي  إنج 

سهامإنستاسيا ميالد شحودحمص2221812

إولكاإيلي إدوإر عوضحمص2314927

ناهدهإيلي غسان مخولحمص2414679

نرسينإيلي   سعيد عبد إلرحمنحمص2520592

عزهإيمان إكرم حوإحمص2618978

شفاءإيمان عبد إلسالم عبارهحمص2718742

ي إسعدحمص2818747
 
مجدإيه عبد إلكاف

ؤميلي حبيب إبو إلزلفحمص2919396
من 

يحمص3020101
 
ندىؤنانا حمدو إلجورإث

مارياأحمد إبرإهيم إلشيخ عليحماة3112546

غانيهأحمد عارف إألحمدإلسعودية3230110581

يحمص3313621 وزأحمد عماد زرين  فت 

ريمأحمد يارس إلعرقحمص3413291

نعمهأسماء سمت  إلغفريحمص3518738

فدإءأمل فرإس عبد هللاحمص3619395

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة إلبعث-إسماء إلناجحي   ف

11 من 1صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة إلبعث-إسماء إلناجحي   ف

فاطمهأنور ماهر إلنهارحمص3711409

وفاءآدم عماد ديبحمص3812086

من آالء أحمد بشار إلعبد هللاريف دمشق3939070

شاديهآنجل موس طحانحمص4020173

رقيهآيات عبدهللا إلعبدهللاحمص4126023

ريماآية علي حسنطرطوس4211395

رباآيله فادي إلرإسحمص4318918

وزآيه سهيل عيىسحمص4422494 فت 

دعاءآيه علي مشعلحمص4526031

رإنيهآيه دمحم إلزبديحماة4616088

سماحآيه نهاد حوريحمص4719183

سعادآيه وفيق عودهحمص4823185

إ غسان عسافحمص4922291 رحاببتر

ثرإءبتول مالك إلمنصورحماة5019815

ريابتول دمحم بشار إالتاسيحمص5118527

نبالبديع إحمد إبو إلزينحمص5218030

لونابسمله بشار نيازيطرطوس539040

شذىبسمه حق هللا إلعرجهحمص5418529

ى صفوإن دهللحمص5521383 صفاءبرسر

إيمانبهاء إلدين شاهر إلسويدحمص5614190

ميادهبيان خالد قصابحمص5718903

ساميهبيان طالل إلطباعحمص5818922

إسماءبيان دمحم رياض بهادرحمص5918924

زكاءبيان دمحم عبد إلحميد إلنحيلحمص6025351

ريمتاال تمام إدريسحمص6118534

بديعهتسنيم دمحم نور إلشموحمص6225493

يحمص6312432
 
هيفاءجرجس ميالد سيوف

نوإلجعفر شوكات رقيهحمص6414436

غنوهجعفر مهرإن محفوضحمص6512308

باديهجمال عبد إلنارص إلنجارحمص6611568

نائلهجنا حسام إلمغربلحمص6718547

رإنيةجن  رياض مغمومهحماة6817335

ي إلفاخوريحمص6918768
مهاجن  عبد إلغن 

ثرإءجهاد أحمد جعلوكحمص7015467

جيهانجود طالل جاسم إلشيخحمص7120186

لماجودي بسام لويسهحمص7219828

11 من 2صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة إلبعث-إسماء إلناجحي   ف

رناجودي دمحم فريز حاكميحمص7319203

رويدهجودي مغيث سليمانحمص7420189

مىهجورج نزإر جرجسطرطوس756331

جوزفي  جوزيان رإبح طنوسحمص7621764

ملكجوسلي   حيدر عيىسحمص7721597

نعامهجولي نايف ربعيهطرطوس7811937

إملجوليا إياد إلمحمدحمص7920490

علياجومانه دمحم عيد إلنقريحمص8024015

نائله يعقوبجون سامر قصطونحماة8111433

إيمانحاتم دمحم إلضحيكحمص8213551

عائدةحسي   إمي   إلضاهرحمص8312790

دعدحسي   عدنان حمدحمص8412794

فريالحال إسامه إلسالمحمص8519841

سماهرحال سامر محمودحمص8620192

ليالحال فرإس محمودحمص8726061

آمرحال دمحم وحودريف دمشق8828722

زينهحال ملهم إلحبالحمص8918561

هاللحمزه حيان شيخ أسعدحمص9011034

إمامهحمزه عبيده بكورحمص9113946

 أيمن إلسلوميحمص9219006
صفيهحني  

يحمص9318777
ر
يباث رناحني   غانم رسر

دإرينحني   دمحم منصورحماة9420038

هيامحورإء موس إسدحمص9521132

نبيلهحياه المع إتاسيحمص9618563

حياةحيدر حسام إلعيىسحمص9712804

ياهالحيدر مصطف  إلعباسحمص9815207

سناحيدر وإئل كهموزحمص9915191

ليناحيدر يسار حمدإنحمص10014984

إيمانخلود علي شنوإلسعودية10130110348

نهلةخولة علي حنجورحمص10223488

جهينهخوله عبد إلحميد موسحماة10317648

كرإمدعاء عبدإلملك إلحورريف دمشق10428730

سارهدلع رإغد نسطهحمص10523010

دعددلع زهت  صقرحمص10623921

صفاءدلع سهيل رحالحمص10722900

هدىرإما إسامه عزيزحمص10822524

11 من 3صفحة 
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ندىرإما خليل إلحجارحمص10918787

رنارإما صفوإن مخزومحمص11019468

هندرإما دمحم إلحمودحمص11121325

بدوررإما دمحم خلوصي خانكانإلسعودية11230110088

ريمارإما دمحم منيب شيخ عثمانحمص11318579

إميهرإما محمود إلمجي إلدينحمص11419235

عائشهرإما منقذ إلعليويحمص11520366

روعهرحمه يحن  مندوحمص11620974

سوزإنرشا إبرإهيم إلوإوحمص11723674

ريمهرشا سليمان غالهحمص11822861

سحررغد أحمد إلطيارريف دمشق11935053

رإميهرغد رغدإن إلشعارحمص12020368

ندىرغد رياض إلخرإزحمص12119472

منالرغد عمار إلمصطف حماة12216895

وصالرغد عيىس رستمحمص12322828

ريمرغد المع جابرحمص12419624

فدوىرغد وسام إلناعمهحمص12519629

فاطمهرغدإء نيبال إلفاضلحمص12618938

إمنهرقيه ياسي   إلحاج قاسمحمص12723675

وصالرنيم إحمد علوشحمص12819888

زينبرنيم حسي   قريشحماة12921641

منالرنيم عبد إلفتاح إلباباحمص13019252

منالرنيم دمحم مروإن إلشوإحمص13118800

سوزإنرهام فريد عبد إلرحمنحماة13216027

كنازرهف رإمي زين إلدينحمص13319254

فاطمهرهف عبد إلرزإق إلحسي  حمص13422687

ي بكورحمص13521284
فطومهرهف عبدإلغن 

و إلسلمانحمص13612337 هيامروبن بيتر

غصونروعه ماهر إلطويلحمص13718982

يحمص13821037 لج  ربارؤى جهاد مت  

من رؤى سهيل إلسيدحمص13926082

ليلرؤى ماجد إبرإهيمإلرقة14010414

مؤمنهرؤى نسيم درويشريف دمشق14129175

كوثرريم بولص إلزكيميحمص14222302

نجاحريم حسان إبرإهيمحمص14319405

ليناريم سعيد قويوحمص14418811

11 من 4صفحة 
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حنانريم عامر إالشقرحمص14518595

عائدهريم دمحم خنسهريف دمشق14638543

سحرريم دمحم غزإلحماة14722239

هناءريم مصطف  إلهمهحمص14819904

إزدهارريم معتر  إلعطارحمص14919263

رإيدإريما وليد صالححمص15019907

كحمص15125598 ندوهزبيده رضوإن إلتر

سوسنزين إلعابدين محسن درويشحمص15212853

هبهزين إلعابدين مظفر شعبانحمص15312345

سهازين ساير إلصالححمص15412839

ليلزين محمود إلضاهرحمص15515478

رسوهزين يوسف إلدإليحمص15612480

سهيلهزينب حسن إلعليحمص15722246

زإهيهزينب سليمان صالححمص15822002

غيدإءزينه جمال إلحمويحمص15918601

ليناسارة لؤي زالطحمص16019648

سمرسارة دمحم إلحاج حسنحماة16123519

يإلسعودية16230110274
نازكسارة دمحم رياض سلقين 

عزيزهساره بسام إلطويلحمص16320525

يحمص16419119
ر
رزإنساره عبد إلنارص إلدإالث

رإنياساره نضال إلعرنوسحمص16523934

فريالساره وجيه إلشماليحمص16622700

رسإبسالي إنور منصورحمص16720837

ديماسالي جابر إبرإهيمحمص16819652

مهاسالي جورج صباغحمص16923018

لندهسالي حسن إلحكيمحمص17019922

ليناسالي طالل ظروفحمص17119275

منالسالي وإئل شحودحمص17221766

لمياسام بشار دوريحمص17312149

غادهساندي سامر شيخ إلشبابحماة17418818

حنانسعيد ماهر مخولحمص17514884

سوسنسالفه سامي باللحمص17622937

هالسلم حليم إالخرسحمص17721058

لن سلم نرص مشعلحمص17820684

رندهسنا عبد إلكريم إلزورحمص17920312

من سنا غسان صاوصوحمص18021059

11 من 5صفحة 
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سحرسنا دمحم إسامه إلحساميحمص18121060

عطريهسنا دمحم زهت  إلجرإيجيحمص18218619

سوسنسناء ميرس عودهحمص18322397

دإنيهسها دمحم طالل إالتاسيحمص18418620

ربابسها نذير إلنقريحمص18520226

ختامسهام نزإر جنيدحماة18619567

رباسيدرإ سامر شحودحمص18719937

فايزهسيدرإ موس محمود سليمانحمص18822865

رشاسيما دمحم جهاد عبد إلصمدحمص18918624

هناءشام علي ملحمحمص19019671

بل نجيب بيطارحمص19112162 جميلهرسر

إبتسامشمس هيثم إلديوبحمص19224096

هاجرشهد حسن إبو هوإشحمص19319948

نجوىشهد خالد إالحمدحماة19415972

عاطفهشهد عبد إلستار إألسطهريف دمشق19535093

ي بدرحمص19619537
سوزإنشهد عبد إلغن 

فادياشهد عبدإلطيف إلعبودحمص19719674

فتشهد قصي إحمدحمص19821198 مت 

ميساءشهد كفاح إلحمدإنحمص19920696

يحمص20019025 قمرشهد دمحم إلدروث 

ميساءشهد دمحم رضوإن إلحاج يونسحمص20118629

ين عيىس عطرهحمص20222557 ميساءشت 

يشيماء عمار إلمليصريف دمشق20329193
 
إماث

من ضياء إلدين دمحم إلمرصيحمص20411421

ليلطارق موفق إلعجميحمص20512352

فادياعادل نبيل دبورهحمص20614925

ريمعبد إلرحمن عدنان إلسمانحمص20711614

إملعبد إلرحمن كنعان إلطبالحمص20811821

نضالعبد إلرحمن دمحم بري إلخبازحمص20911077

شذىعبد إلرحمن دمحم تمام إلمسمومحمص21011078

ميساءعبد إلرحمن دمحم معتر  عبد إلعظيمحمص21111080

نرسينعبد إلرحمن مروإن إلشيخ إسعدحمص21211083

كحمص21311088 ندىعبد إلرحمن يارس إلتر

يحمص21411091
قمرعبد إلسالم نبيه إلحسين 

فريالعبد إلكريم حمدو إلقدورإدلب2153771

غزوإعبد إلمجيد حسام إلدين إلناقورحمص21611110

11 من 6صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة إلبعث-إسماء إلناجحي   ف

ف إلدينحمص21711641 فاطمهعبد إلمنان غازي رسر

فريالعصام عبد إلمنعم عزرونحمص21818122

سمرعفرإء نبيل إلمنصورحمص21920702

غانيهعال إبرإهيم إلحايكحمص22021069

يحمص22119966 مهاعال دمحم إلبين 

فاطمهعلي دمحم إالكرسرحمص22211123

جميلهعلي دمحم حسنحمص22312192

ثمارعلي يونس إلحسنحمص22412921

رناعمر عماد إلخرإزحمص22517480

يجاويحمص22611131 نورإعمر غسان إلت 

إلمازعمر فوزي غالولحمص22711295

تغريدغاده غسان رسالنحمص22826141

رإئدهغرإم فادي مخولحمص22922886

منالغريس فادي إلياسحمص23019968

ريمغزل حسان مصطف طرطوس23113347

لماغزوإن عبد إلهادي إلسطليحمص23211140

وردغناء دمحم فادي إألتاسيحمص23318954

يحمص23419332 ريمغن  بسام إلقهوج 

 مرعي حسنحمص23519978
سحرغن 

سميهفادي بسام شماسحمص23612377

لميسفاطمة إلزهرإء عبد إلقادر إلهوإريحمص23718647

غازيهفاطمه إبرإهيم غيغهحمص23818854

فاتنفاطمه خالد إلرجبحمص23920995

إمينهفاطمه عبد إلمعي   إلقاسمحمص24019029

يحمص24119030
 
تغريدفاطمه غسان إلمدث

إر حسي  حمص24226151 إقبالفرح رص 

كاترينافرح دمحم مروإن إلقاسمحمص24319415

رندهفرح دمحم منت  إلغفريحمص24418649

ماريفرحه ساتر دندنريف دمشق24528788

رنافريده دمحم رإمي نكدليحمص24618956

ميالءفريده مصطف  شيخ إلحارةحماة24722875

سعدهفوميا طارق عازإرحمص24823617

فيحاءفيحاء أحمد إلمشهورحمص24921405

منالفيدرإ موس جلولحمص25023410

وز دمحم عصام عباسحمص25121072 لمافت 

عبت قسوره فرإس أسعدحمص25212383

11 من 7صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة إلبعث-إسماء إلناجحي   ف

نورقمر عبد هللا إلفرإنحمص25319125

مناركارال فرج بطرسحمص25420317

بدريهكارولي   دمحم صفا إلشماعحمص25518863

إمونكاظم عدنان إلرحمونحمص25613432

هندكرم صفوإن إحمدحمص25712949

ساميهكريستي   روبت  سعدحمص25822890

روجي  النا إيمن إالبرإهيمحمص25922277

خديجةالنا حسام عبد هللاإلسعودية26030110105

حنانلبابه عبد هللا إلمسمومحمص26118655

ريتالما عيىس إلدرويشحمص26219419

فاطمهلم بشار محيميدحمص26320247

رإنيالم عبدإلهادي إلجريصإلرقة26411418

لمعهلميس فرإس حسي  حمص26523940

زهريهليال إحمد بلولحمص26623417

فاطمهليال إحمد رضوإنحمص26723911

ندىليال عمر زمارحمص26820397

هندليال دمحم إلعليحمص26920250

وصالليث سامر بيطارحمص27014999

يحمص27111691
منتهاليث فهد معيين 

إ جميل حدإدحمص27221860 هاللت  

يحمص27318667 لمليل دمحم سبيع إاليوث 

نجالءليل نارص بالسمحمص27419354

من لي   حسي   إلخالديحمص27524216

لينالي   رإتب إلحدإدحمص27620320

سالملي   عبد إلكريم إلنجارحمص27719356

صبحيهلي   نبيل إلمرصيريف دمشق27828970

هناءلي   نبيل موسحمص27921865

إحالمليندإ سامر ثلجهحمص28019421

كارولي  مارسيل جرج إلياسحمص28112220

نادياماركوس فايز قبهحمص28218152

يطرطوس28311922 فلكماري إبرإهيم طعمة حلن 

هيفاءماري دمحم إلدرويشحمص28420548

جيناماري يوسف إلضاهرحماة28518835

ندىماريا دمحم مشلبحمص28620012

رويدهماريلو دحام كرمحمص28723273

رإنيهماريمار عمار عمرإنحمص28820948
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عالمارينا نديم عصفورحمص28923030

ثرياماسه دمحم صفوإن إلخوجهحمص29018678

يحمص29119423
 
ي خليل حورإث

 
رإمياماع

عبت مايا سامر إلديبحمص29224102

يحمص29321004 ميساءمايا طالل درث 

نرسينمايا عبد إلباري إلمشارقةحمص29425726

هالمايا دمحم مروإن حوإحمص29518682

فاديامايا محمود عليحمص29620024

دإليامجد عزإم يوسفحمص29713832

محاسنمجد علي حنوحمص29812038

ريممحسن فرإس عليحماة29912538

مهادمحم إسامه إلسيد عليحمص30013929

رولهدمحم إغيد دمحم عماد بيطارحمص30111169

سوسندمحم إمي   دمحم بشت  عاصيحمص30211714

مرحدمحم تامر طارق إلجندليحمص30311305

ريمدمحم حسام إلمحمودحمص30412228

زبيدهدمحم خرص  محمود إلطحانريف دمشق30519662

وهيبهدمحم زياد عويجانحمص30613582

ي طلحه مهرإتحمص30711194
ر
دمحم شوف

 
رث

سمردمحم طلحه سامر حالوحمص30813152

غانيادمحم عبيده محمود عرفهحمص30911198

حكميةدمحم عدنان إلشيخحمص31014774

ليلدمحم علي مستوحمص31112234

سالمدمحم غازي حازم إلحاج حمدحمص31211310

سناءدمحم غسان حسنحمص31315681

ليلدمحم فرإس عبد إلحميد عبارهحمص31411745

فاطمهدمحم معن إلصالححمص31511710

يحمص31611163
 
روالدمحم نزيه مهباث

لبانهدمحمظهت  دمحمعماد إلقاسميحمص31711736

نرسين دمحممحمود شاهر دمحمحماة31812143

إنعاممرح زكي شماحمص31920260

إيمانمرح صالح إالحمدحمص32021006

رمزيهمرح عماد إلشماعحمص32126178

نوإلمرح فرحان إلرختوإنحمص32221007

النهمروه صالح حاج مافحمص32321008

جميلهمروه دمحم قدورريف دمشق32429210

11 من 9صفحة 
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روالمريم إسماعيل بدرحمص32523034

خديجهمريم نصوح عبد إلمولحمص32619098

نىهمعاذ خالد صوفانإلسعودية32730110371

يحمص32813001
 
هناءمقدإد محسن حورإث

صفاءملك نجيب إلشيخ عيىسحمص32926186

هملك نزيه إلعاموديحمص33019735 إمت 

يمن من  دمحم طارق دمحمإهحمص33119128

يحماة3329214
 
ف عائشهمنيب بسام إلصت 

منالمنت  جمعة عبدإلهاديحمص33313907

ىمؤمنه مهدي مكيهحماة33416672 برسر

نرسينمي زياد إلقطاشحمص33522672

يحمص33623037 دإليامي عماد وهن 

صديقهمياسه طالل مرهجحمص33719741

إ إنطونيوس إست حمص33824349 فالنتينامت 

إ سامر إلمرعيحمص33923038 سهاممت 

إ نسيم درويشطرطوس34011427 رزإنمت 

نا جان إلديبحمص34119427 سناءمت 

يام وإئل إلشدحمص34220751 رجاءمت 

صباميس إيمن إلنمرهحمص34323209

سهامميس فادي إلوقافحمص34419744

ذكرياتميس دمحم طريف إلسباعيإلسعودية34530110093

ي سيمون منصورحمص34621876
 
هيفاءميالث

إبتهاجنايا نقوال بالنحمص34719434

هالنجاة ناهد فياضحمص34819436

فاطمهنجيب رإكان إلحدإدحمص34911390

ليلنسمه باسل طليماتحمص35018706

مينشوى جميل عقادحماة35117626

كازوريننضال يوسف خرص حمص35214390

يحمص35326198
 
يوناننغم عبد إللطيف إلحورإث

صفيهنغم دمحم بالل إلخليلحمص35418707

سهت نغم منهل إالسماعيلحمص35520771

فضهنغم يعقوب سلمانحماة35620145

موإهبنهاد جالل حجلحمص35715005

إحالمنىه نضال إلبيطارحمص35820277

آمالنوإر حسي   جنادحمص35919757

ىنوإر علي عبودحمص36019758 برسر

11 من 10صفحة 
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عليهنور إلدين بشار إلمرصيحمص36111241

ندىنور إلدين طريف طارود زبيديحماة36215413

ريمانور إلدين هيثم إشقرحماة36315414

نعماتنور إلهدى عبد إلرحمن إلقدورحماة36416842

وفاءنور إلهدى وإئل إلسليمانحمص36520775

لينانور عدنان عفيفهحمص36620876

فاديانور مسعود إلعوضحماة36710605

غانانور نورس إلرضوإنحمص36819767

منارهادي إيمن حموديحمص36912257

لماهادي غياث درويشحمص37012258

ميادههاشم مؤيد إلحمدإنحمص37114796

ي نظت  إلخوريحمص37214207
 
روالهاث

إميمههبة زكريا فرجحمص37320072

 خطاب جمعهحمص37426214
ه
سعادهبه إّلل

إلهامهبه عبد إلسالم سفرحمص37519383

إغرإءهديل إحمد إحمدحمص37619773

سمرهديل عامر إلشاهردير إلزور37712345

سيدههديل علي زعزوعحمص37826216

إسماءهديل عماد عودهحمص37922387

هاللهنا دمحم تمام خلف مخزومحمص38019387

تغريدهود موس بحوريحمص38114127

سناءهيفاء دمحم إلحسنحمص38226222

 علي حسنحماة38320449
ليالهيلي  

رشاورد بسمان جت حمص38418456

منالوعد عبدإلمنعم إليونسحمص38521315

فوزيةوالء جمال إليوسفحماة38618080

مريميارإ عزيز إلخالدحمص38722281

ريميارإ منذر دمحمحماة38819594

إيمانيزن خرص  إلحمدإنحماة38910722

إنوإريمان عبد إلجوإد إلديبحمص39026231

رإنيهيوستينا إدوإر عبدهللاحمص39121881

رتيبهيوسف عبد إلمعي   إلمصيطفحمص39211791

هالييفا طالل إلضاهرحماة39319020

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم

11 من 11صفحة 


