
الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

يحماة120001
بدورابراهيم زكريا العش 

نابراهيم هيثم عاصيحمص212443 مارلي 

ساحرهاحمد ابراهيم خليل دامشليحمص39460

أملاحمد رياض سفرحمص49008

خانماحمد نادر الحدادحمص59020

ناريماناسامة حسام مطرريف دمشق619109

صباحالحسن علي االفصعحمص710165

راغدهالكسندرا رياض الطرشهحمص821540

ياناالياس اسكندر سكريهحمص912431

هنادياليسا عمار نادرحمص1020209

عبي امتثال فائق اتماز السباعيحمص1116614

يحمص1213550 امجد هيسم صليب 
مبن

ي شادي مسوححمص1321845 منارانج 

رانياانس عبدالهادي الجريصالرقة148009

لوديايلي ميكيل نجارحماة1515272

يريف دمشق1626857
رهالتايمان أحمد غياث الحوراثن

يحمص1723619
منتهاايمان فهد معيبن

نورايه عبد الرحيم الموصليريف دمشق1827835

ريمإياد عباس رشودحمص1910008

سلوىإيلينا كريم شموطحماة2024151

نور الهدىأحمد عبد الجبار كرنازيحماة2113342

حليمهأحمد قصي محمد سعد الدينحمص2216112

هيامأسامه أيمن جريشحماة2316147

نجمهأسماء مصطفن الحزوريحمص2417166

ي اندراوس سلومحمص2518154 فتأنج  مي 

يحماة2626219
عبي أنجيال عيش ماروثن

نهالأنس جهاد الريسحمص2714195

آيفاأنس مروان الطويلحمص2810995

صفاءأنور عيش قاسمحمص2916126

وفاءآ الء احمد عويجانحمص3019630

خلودآسيل هيثم المحمدحمص3117735

زبيدهآالء اياد ظفرورحمص3220366

كندهآنا درغام السلومحماة3324148

قمرآية حيان عبد الصمدحمص3416623

احالمآيه حسن الحسنحمص3520314

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

10 من 1صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

هناآيه محمد سعيد زرزورريف دمشق3627285

لطيفهآيه مروان حيدرريف دمشق3727226

ابتسامآيه يارس رضوانحمص3819104

رانياباسكال انيس حمصيحمص3921875

أسيمهبتول سمي  مقدسيحمص4021252

راميابتول عاصم خدوجحمص4118740

ندىبتول عبد الهادي الشيخحمص4216630

ميساءبتول علي ابراهيمحمص4317527

فرحبتول محمد وائل حساميحمص4416631

ان جي حمص4517777 وزبراء جي  ني 

جهينهبراءه ايمن المشعلحمص4623631

رزانبشار احمد جديدحمص4710433

غادةبشار عصام الكوسحمص4810436

يحمص4914183
ن
مهابشار غسان صاف

ى علي البدورحمص5018097
يشىبش 

ى عيش درويشحمص5119918 سلوىبش 

ميساءبالل محمد زوار السقاحمص529052

ناهدهبولس باسل سعدوحمص5314218

سميهبيان مصطفن طباطب تسونحمص5419303

ال ريفا حناطرطوس5513680 لور مساعدهبي 

منالبيلسان سعيد رمضانحمص5618172

ساميهتاال انور الخوريحمص5720136

يحمص5817028
يمانتاال خالد كيالثن

نحمص5917394 رىلتاله حسان حسي 

يحماة6022144
ناهدتاليه محمد ادهم كيالثن

دانياتسنيم ابراهيم النكدىليحمص6116644

لوباناتسنيم عماد السويدحمص6216646

ليلتسنيم وليد شلحهحمص6316853

غصنتسنيم يحب  الشماىليحمص6417786

ريتاتيماء بسام سعدوحمص6521930

نورتيماء محمد سليم الحاج يونسحمص6616649

ظبيةجابر نرص الدين قشعمحمص679878

ريماجاد عهد عوضحمص6812434

جورجيناجاك عبدهللا السعدريف دمشق6916133

هناديجميله وليد عمر اغاحمص7016650

10 من 2صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ناديهجود احمد الفيصلالسعودية7130190440

ريدجودي محمد نجيب السباعيحمص7216652

عبي جودي مخلص القشاشحماة7321617

ثراءجوليانا ديب دبورهحمص7420219

ي نديم حمصيحماة7515286
دانياجوثن

ميادهجويل عصام كرمحمص7618316

نبالجويل ماهر سارهحمص7717798

شذىحبيب حسان صنيجحمص7814164

سناءحسام صفوان البيطارحمص7912123

نسيمهحسان محسن عبيدوحماة8017105

لماحال زياد الجاعورحمص8116861

هوندىحال نزار صبوححماة8225329

رانيهحليمه حسام فارسريف دمشق8327788

رناحنان محمد وليد النحاسحمص8416657

ن محمد المحمدحمص8518778 عالحني 

ن محمد المحمد الفهدحمص8617213 فداءحني 

ليناحيدر مجد الوسوفحمص8716181

ريماخديجه سعد قليطحماة8829071

عائشهدانا عبد الساتر الطحليحمص8919351

بكحمص9016664 الراديانا محمد ربيع رس 

تادينا ابراهيم نجارحماة9124164 مي 

رانياراشد مجد يانقحمص9214958

يحمص9321879
يوالراشيل هالل حاماث 

فردوسراما مني  حيدرطرطوس9413173

ميادهراما نظام الدين ادريسحمص9521339

لمارامه محمد سعيد سويدانحمص9616673

ميادهراميا محمد كابرطرطوس9713723

رنهرانيا فايز عباسحمص9816674

ندىربا رمضان قليشهحمص9918794

يحمص10019125
نهالرزان حيدر شناثن

دانيهرغد تمام صنيبحمص10116680

يحمص10218365
منالرغد محمد الحصبن

ن الشعارحمص10316891 هالرغد معي 

رث رغد نبيل الكرديحمص10416682

رنارغد يارس العيشحمص10517572

10 من 3صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ريمرند سامر آقه شليحمص10623676

فريالرنيم يوسف العثمانحمص10719480

اسمارهف احمد ابراهيمحمص10818205

مانيارهف اياد عوضحمص10918565

ن االحمدحمص11018207 سلوىرهف حسي 

لينارهف محمد عاطف زيدانالسعودية11130190291

يحمص11217109 هالرهف محمد منصور الدروث 

هروان رامز شعبانحمص11318212 امي 

هدىروان محمد مهند المناعريف دمشق11425195

ميروجيه غاندي االحمرحمص11514166

مهاروز أسامه العبيدحمص11623690

جهينهرؤى ايمن المشعلحمص11717239

رنارؤى عبد النارص عسافحمص11817241

سالمرؤى معن العليحمص11920694

فاطمهرؤى هيثم النمرهحمص12017829

يحمص12117868
 
ف الهامريتا حسن مش 

نهوند مرتاريتا عارف مخولطرطوس12213691

بدرهريم خالد حيشيهحمص12318217

جهينهريم زاهي محمودحمص12417591

عطافرين احمد المنصورحمص12517595

لمازاهر محمد رائد اللبابيديحمص1269387

ن الحمود األسماعيلدير الزور1278008 نعمهزياد حسي 

فائزهزين عدنان الديبحمص12817134

رنازينة حسام نبهانحمص12918375

منالزينه احمد العمرحمص13017273

رنازينه اسامه عبد الحقحمص13117274

يتحمص13217275 تغريدزينه اسامه كي 

ريمازينه محمد السيدحمص13319359

غفرانسارا محمد الصارمحمص13418585

فاتنسارة سيمون عبدهللاحماة13524177

رس سارة محمد جودت المنجدالسعودية13630190225

نازكسارة مصطفن ديلوحمص13718223

هالساره حسن المعراويحمص13819360

ن السالمهحمص13919892 مريمساره حسي 

هساره روحي قاسمحمص14021348 سمي 

10 من 4صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

لطيفهساره سامر الصاجحمص14119313

باسمهساره عبد المجيد عبارهحمص14216908

رحابساره عماد جرادحماة14324178

سناءساره غسان حسنحمص14417895

ينالساره محمد القصابدمشق14532120

نشينساره محمد حسام زعرورحماة14622488

سميهسدره أحمد دبدوبحمص14717136

ليلسدره طارق شبعانحمص14819361

مبنسدره عبد العليم السقاحمص14917290

نشينسعد هللا بشار الخاصحمص15016194

ريمسلىم عبد السالم االبرشحمص15116718

رناسلوى خالد سمحهحمص15220771

أملسليم رسحان ابراهيمحمص15310608

مبنسليمان خالد عيدطرطوس1547597

حنانسمي  شادي خزامحمص15514207

فاطمهسنا عبد الجواد التوبهحمص15618232

بدورسنا محمد خلوصي الخانكانالسعودية15730190653

ليناسنا محمد فراس االبرشحمص15823715

رىلسوزان سليم خزامحمص15918326

هالسوسن سامر فنصهحمص16016726

شادياشام منذر السكافحمص16118903

أروىشذا نواف حجازيحمص16217141

منالشمس الشموس مالك السالمهحمص16319894

هناشهد زياد بيسكيحماة16422439

سناءشهد شاكر القاسىميحمص16516731

نشينشهد عماد غزالحماة16622057

لماشيماء محمد توفيق كردحمص16717112

رناصفا جوال عليحماة16825521

مبنصفاء ابراهيم غانمحمص16923721

أملصفاء احمد العليحمص17021198

ريتهصوفيا نايل الجيريف دمشق17135843

رويدهعادل رياض بكارحمص17210497

سوسنعبد الحفيظ معن المغربلحمص1739974

ريمعبد الرحمن محمد سليمانوحمص1749846

ابتسامعبد القادر أحمد القدورحمص17514116

10 من 5صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

مرامعبد اللطيف المك االحمدحمص17614283

لميسعبد هللا  عماد الدين مباركحمص1779172

فطومعبد هللا أنور الحالقحماة17813511

اويحمص1799171 ن رانيهعبد هللا عصام الجي 

معصمعبيده محمود العثمانحماة18020171

ميشعبي  رضوان محمدحمص18117929

سوسنعبي  نواف الرمضانحمص18220938

ريمعدي لبيب البشالويحمص18310267

فاطمهعطاء سامر قصيليحمص18419743

ريمعالء الدين احمد عبدوحمص18510610

ختامعلي بسام ديوبحماة18616280

غادهعلي صالح ونوسحماة18716904

الهامعلي منهل غانمدمشق18819678

ندهعلي نضال خرصنحمص18911306

ميساءعمار جهاد عطرهحمص19013734

ثناءعمار محمد قيسونحمص1919651

لينداعمار نضال موسحمص19210093

امنةعمر زكريا الحديدالسعودية19330190679

ميساءعهد محمد العبد هللاحمص19418391

سلىمعيش سليمان هوالحمص19510293

هندغزل سامي القاسمحمص19618609

اري    جغزل نضال اسماعيلحمص19719185

يحمص19820243 عبي غنوه نقوال صليب 

خديجهغبن محمود سيف الدينحمص19916942

يحمص20013641 نوالغيث نزار مي 

هيفاءفاطمة زهي  الجرجاويحمص20117147

زينبفاطمه احمد العليحمص20217940

عليافاطمه علي الخرصنحمص20317090

بسيمهفاطمه عمرو بركاتريف دمشق20427872

سماحفاطمه كفاح الجنيديحمص20516946

مريمفاطمه محمد يوسفحمص20623740

نفراس حسام غطاسحمص2079852 لي 

هفرح أحمد الجشيالسعودية20830190718 سمي 

لينهفرح غانم رسالنحمص20916751

رندهقمر عبد السالم ضاهرحمص21016758

10 من 6صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ي دباسحمص21117950
جيهانكاتيا لطفن

يطرطوس21213697
ن
يكارال عماد صاف

ن
سناء صاف

ميادهكارال هيثم عبود خوريحمص21321428

شاميكارمن الياس دنهشحمص21418256

سلوىكامل ابراهيم الناعمحمص21510310

ن عدنان باظهحمص21620249 عفافكريستي 

ى مخولكريستينا عماد الخوريحماة21724572 بش 

نكريستينا فايز مقدسيحمص21820250 جوزفي 

هكريستينا ماجد نارصحماة21924192 مني 

جورجيناكفن محمد سلومحمص22021420

لماكوثر عماد النحاسحمص22117330

نالره ابراهيم الحناحمص22220820 جاكلي 

فاديالبانا نارص غانمحماة22325529

ن بسام الشيخ حسندمشق22439698 اعتداللجي 

ن محمد تمام المسمومحمص22517148 شذىلجي 

ن محمد خليل غازيحمص22618478 بسمهلجي 

رانيالىم مازن غنومحماة22724194

ن توفيق االحمدحمص22818264 لودةلوجي 

لينالوسي  الياس الخوريحمص22920203

يحمص23020754
ساميهلونا علي الجوراثن

ريملونا محمد شجاع السباعيحمص23116959

هليال آصف ابراهيمحمص23218634 سمي 

دياناليال طالل األخرسحمص23316764

يحمص23417150
ن سليمان المعرصاثن شذىلي 

ن عبد الباسط القجعهحمص23519376 منارلي 

 علي االحمدحماة23625926
ن هناءلي 

ن غياس الداىليحمص23717981 مناللي 

ن موس غريبحماة23825185 سماهرلي 

وردليندا بشار الخانكانحمص23919377

جوزيتمارفل فادي الموسحمص24020254

ن باسم دهماحمص24121920 عبي مارلي 

احالمماري عدنان الخرصنحمص24223760

امالماري فادي عطيهحمص24321568

نورماري نديم الصديرحماة24424199

سحرماريا بسام الدرويشحمص24518338

10 من 7صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

سهي ماريا محمد نزير اتاسيحمص24616772

ونحمص24711378 رانيهماهر ريم كي 

روالماهر محمد السكافحمص24810318

أملمايا الياس رزوقحمص24921148

ندىمايا حسن رمضانحمص25017993

ابتساممايا يارس رضوانحمص25123765

اولفهمجد أحمد محمدحمص25216292

يحمص25314190
رنامجد حسان عش 

منالمحمد رضا جالل قراجهحمص2549810

زينبمحمد علي أسامه سمروحمص25513615

ظبيهمحمد عماد الخطابحماة25614678

ندىمحمد غسان العمرريف دمشق25717064

ندىمحمد فهر نادر بريجاويحمص2589302

يحمص2599715
سهرمحمد فؤاد تمام الحصبن

يحمص2609255
حنانمحمد محمود الحوراثن

بدورمحمد مطيع حيان عبد الهاديحمص26111647

كفامحمد منيب محمد هيثم علوانحمص26216349

ديمامحمد مهند جهاد بحالقحمص2639507

انصافمحمد نجدة ابراهيمحمص26411432

عفافمحمد نضال دوباحمص26510551

تغريدمحمد هاشم اسماعيل الحاج كنامهحمص26613536

روعهمحمد يارس تامر مندوحمص2679322

سميحةمحمد يحب  جقمورإدلب2683737

وردهمحمود زهي  الشعبانحمص26911939

رفيفمرام عبدالباسط القاسمحماة27022969

بكحماة27126382 هالهمرح هالل خي 

احالممروه عبد الكريم الجمعه الحديدالسعودية27230190337

غاده الشعارمريم ابراهيم طيارهالسعودية27330190444

نبالمريم كمال حدادطرطوس27415043

رباحمصطفن احمد كنعانحمص27511872

غدرانمعروف عبد الرزاق رزوقحماة27615724

شعاعملدا فداء السيد سليمان االتاسيحمص27718276

فاطمهملهم علي جمولحماة27817017

فاطمهملهم محمد علي االحمدحمص27911456

روزهمنار عدنان الخالدحماة28025546

10 من 8صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

فدوىمنهل محمود السليمانحمص28113465

آمنهمهدي نارص العبد هللا الفوازحمص2829514

عفافمهند ديب باكي حمص28310568

عزهمودة محمد هشام شمشي باشاحمص28416978

رسابموس منذر عيشحمص28511465

يحمص28621890
نا مشهور حاماث  سحرمي 

ي الياس عماريحمص28722037 عبي مي 

سميهميس عبد المعطي الغفريحمص28817352

بلسمناتاىلي عيش جرادحماة28924210

رشاناي بسمان جي حمص29019034

لمانايا الياس صوافحماة29124211

ا ايوبحمص29220166 نجودنتاليا جي 

فاطمهنجوى عباس قشهحماة29325363

صبانجوى عماد عطارحماة29422972

هالهنسيم محمد حازم الجمليحمص29519383

ننرص هللا جمال الصالححمص29611478 جاكلي 

رويدهنغم حسن بركاتحمص29718680

حياةنور احمد مندوحمص29817155

ميساءنور الهدى سمي  اليوسفحمص29918293

آمالنور انور القيمدمشق30040203

خديجهنور زكريا صويصحمص30119662

رانيةنور عدنان زينحمص30223792

سحرنور محمد مختار صاوصوحمص30323795

عائشةنور محمدخي  الضيخحمص30423196

انعامهبا عطيه رستمحماة30525757

ندىهبه ايمن العمرحمص30618298

روديهبه شوكت ضاحيحمص30718347

نحمص30818061 وفاءهبه محمد الياسي 

نوالهدى جمال عجوبحمص30918486

نىههيا حسان العبد هللاحمص31016816

مهاهيا غانم طليماتحمص31116819

هيامهيا وائل مصاحماة31229224

يحمص31317720 ن سليمان الناح  نجالءهيلي 

ن مدورحمص31417374 مبنهيه محمد معي 

هيفاءوسام اياد االبراهيمحمص31514299

10 من 9صفحة 



الجمهورية العربية السورية

       وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن

ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

سوليداوسام نزار الجمالحمص31613043

يريف دمشق31726968
خديجهوفاء عبده طياثن

ريمايارا باسم فالحهحماة31824225

نيارا نشأت األخرسريف دمشق31925017 لي 

يريف دمشق32027901
ن سامر عبد الغبن ليلياسمي 

رانيايزن جوزيف خوريحمص32110625

نجوهيزن علي أحمدحمص32210389

هياميزن عيش ابراهيمحمص32310580

ريمايزن فؤاد موسحمص32416380

رحابيوسف شادي يعقوبحمص32514180

رياميوشع حسام الزيرحمص32610591

هيفاءيونس عيش عطرهحمص32713744

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

10 من 10صفحة 


