
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ن رمضانطرطوس15126 اسمهانابراهيم معي 

نىهابراهيم هيال حسونطرطوس24944

دوبطرطوس38936 ه حال نهاد الشر نجاحاألمي 

يمنايمان يوسف عاصيطرطوس412443

لينداأحمد فاتح أحمدطرطوس54222

رناأسامه بسام ابراهيمطرطوس66898

رناأليس اكرم احمدطرطوس78803

زينهأمل ايمن الدربليطرطوس812109

رؤىأمل علي خليلطرطوس912463

وفاءآالء علي سعودطرطوس1010144

رناآالء محمد كوىسطرطوس118934

نوالآية نبهان حميدوشطرطوس1210035

روالآيه احمد اسكندرطرطوس139675

غصونآيه أيمن سويدانطرطوس148404

ايمانآيه حمدان احمدطرطوس158356

وزآيه عمار تامرطرطوس1610147 في 

سحربتول عبد الكريم ترسيسيطرطوس178631

نبتول مشهور عبدوطرطوس1813260 مجدولي 

ى محمد عليطرطوس1911350
سىهبشر

بينابيسان عدنان جنيديطرطوس209944

نهيدهتمام كامل عبدوطرطوس214640

داللتيماء احمد زغيبهطرطوس2210095

سعادجعفر ابراهيم عليطرطوس237371

يطرطوس247499
 
وق ن حنانجالل باسم عي 

ريمجنا غياث كابرطرطوس2513140

نخلهجنان جميل سليمانطرطوس269522

عبي جودي باسم بدورطرطوس2713261

رانياجودي عزيز االحمدطرطوس289523

لمياءجودي نائل احمدطرطوس2910098

إنصافجويا ميشيل داغرطرطوس308419

رغداءحازم مازن وسوفطرطوس317058

مرام منصورحسام محمد حسنطرطوس324102

احسن أيمن عباسطرطوس333916 ن لي 

وسامحسن يارس محمدطرطوس344451

رناحال احمد االحمدطرطوس359326

بلثمحال احمد عبدوطرطوس3612985

عبي حال ايهاب عباسطرطوس379407

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

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
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امانحنان حامد عباسحماة3822183

ن مالك يونسطرطوس3912422 ىحني  بشر

صفاءخضن عباس عباسطرطوس407451

بكخضن محمد عبد الحميدطرطوس416633 رشا خي 

هخضن هيسم خليلطرطوس424590 امي 

يطرطوس436186
احالمدانيال حسن القاصن

اعتدالدالل عمار كناجطرطوس4410041

صفاء يوسفدلع محمود بركاتطرطوس4513041

نشيندينا حسان اسماعيلطرطوس469964

فاطمةراما عبد الرحيم قدورطرطوس478957

نجاحراما محمود االحمدطرطوس489287

ن جعفر سالمهطرطوس499493 رويدارامي 

نسيمهرثى غريب حمدانطرطوس5012126

عبي رزان عماد حمودطرطوس5112354

جنانرغد حسان حمدانطرطوس5211410

فريال سليمانرغد زاهر سليمانطرطوس5312026

أملرغد نض جمولطرطوس5412995

سمررغد نهاد محمودطرطوس5511692

عالرقيه محمد حسنطرطوس5612744

رجاءرند عصام عليطرطوس5711790

رانيةرند عمار محمدطرطوس5812593

فريالرند نارص بلولطرطوس599970

ليلرهام ابراهيم خليلطرطوس608365

وفاءرهام فراس غانمطرطوس6112089

دعدرهام محمود مصطفنطرطوس629466

هالةرهف جعفر عجيبطرطوس638699

فائزهرهف علي ديوبطرطوس649435

املرهف محمد سليمانطرطوس659632

نوراروان عبد الكريم ابراهيمطرطوس6612324

احالمروزه عماد عثمانطرطوس678442

نجيبهروعه علي زامتليطرطوس6810084

ريماريا عبد الكريم يوسفطرطوس699709

عبي ريم محمد محفوضطرطوس7012227

داللزين الدين عصام خلوفطرطوس715168

نهلهزينب حاتم عيسطرطوس728446

املزينب محمد محمدطرطوس738835

هزينة أيمن محمدطرطوس7412856 عبي 
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نجوىزينه امي  اسعدطرطوس7511517

ايمانزينه عمر عائشهطرطوس768522

ي محفوضطرطوس7713110 هناءزينه ناجى

يطرطوس7812857
جورجيتسارة ابراهيم عقباث 

املساره جابر سلومطرطوس799977

ماياساره طارق معالطرطوس8013123

فاديه عثمانساره علي عيسطرطوس8113048

رثىساميه معن المضيطرطوس828764

سحر ابراهيمساندرا فهد اسكندر عليطرطوس838584

رنداساندرا مني  مياطرطوس8410613

الهامساندي يارس سليمانطرطوس8512134

يمامهسلوى عماد شحادهطرطوس868528

نادياسليىم عدنان اسمندرطرطوس879981

ه نضال ابوحجرطرطوس888374 غديرسمي 

شعيلهسميه محمد يارس السليمانطرطوس898975

هويداسوزانا هيثم الحسنطرطوس9013174

اسمهانشهد علي يونسطرطوس9111636

روضهصبا نبيه حسنطرطوس9213078

جميلهعاصم فضل محمودطرطوس934664

حنانعبد الكريم سعد هللا خضنطرطوس946354

رودهعدنان أحمد معروفريف دمشق9518880

علي اسامه قاسمطرطوس964754
ن ياسمي 

ابتسامعلي حسن حسنطرطوس977159

اسعاف تامرعلي رجب معالطرطوس984048

عائدهعلي عيس حسنطرطوس996248

سىهعلي محمد ماهر عليطرطوس1006111

فدوىعلي نزير حبيبطرطوس1014406

روزعلي وائل االسماعيلطرطوس1024282

سوسنغزل احمد احمدطرطوس10312753

فاتنغنن محسن ليالطرطوس10410158

يشىفادي عاطف سلومطرطوس1057298

روبافاطر قحطان عليطرطوس1066173

هيامفاطمه محمد الشتيويطرطوس1079034

زلفاءفرح عبد السالم سليمانطرطوس10812616

وعدفرح علي شحودطرطوس10911452

رنانكمال اسيى عبودطرطوس1106121

رجاءكنانة حكمت فسخةطرطوس1119504
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بورانكنانه نزار كناجطرطوس1129598

ميالرا حسان سليمانطرطوس1138466

ن سلومطرطوس11411523 روالالرا حسي 

ياراالرا مازن نارصطرطوس1158774

عائشهالنا محمد خطابطرطوس1169734

سمرلبانه اياد شعبانطرطوس11713009

ن سامر اسماعيلطرطوس11811869 نجاةلجي 

ن عماد حسنطرطوس11910060 اسيالجي 

ن عيس ابراهيمطرطوس1208471 سهياللجي 

ن ماهر عيسطرطوس12113010 وزيرهلجي 

ن محمد ابراهيمطرطوس1229888 رندهلجي 

ن مظهر عبودطرطوس1239362 غيثاءلجي 

ن يارس حمدانطرطوس1249363 عاللجي 

ريحاب سليمانلور محمود رهجةطرطوس1258596

كاروللورينا بشار بولصطرطوس1269425

سوسنليال ابراهيم عليطرطوس1278985

ن فيصل البلوطهطرطوس12813011 غيداءلي 

ن محمد جمعهطرطوس1298990 نديمهلي 

ن محمد حسنطرطوس1309799 سالملي 

ن محمود محمودطرطوس13113012 هيفاءلي 

نطرطوس1329999 ن وائل حسي  ربابلي 

رثىماري كريم عبدوطرطوس1338777

فاطمةمايا غيدان ديوبطرطوس13411284

زينامايا فادي بشورطرطوس13511459

سوسنمبارك حسام الدين احمدطرطوس1367610

نشينمحمد اسد اسماعيلحماة13713323

سعادمحمد اسعد محمدطرطوس1384196

عائدهمحمد سامي وسوفطرطوس1394686

يشىمحمد علي حمودطرطوس1404838

عفراءمحمد وضاح عليطرطوس1413997

منالمحمد يارس محمودطرطوس1424841

عزيزهمحمود نارص محمودطرطوس1435341

رجاءمرح عدنان سليمانطرطوس14412630

مننمروة جمال زيدانطرطوس1458780

يطرطوس1468604
رائده ابراهيممروه خليل العاثن

ريمامريم كمال كمال الدينطرطوس1478855

فتاة ابراهيممضن نضال الجبلطرطوس1484065
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فاطمهمنار رسالن رسالنطرطوس14913020

هندمنار صالح محمدطرطوس15011715

نجاةمنصور يارس منصورطرطوس1514000

ملكهميار نجم سليمانطرطوس15211819

يام سامر سليمانطرطوس1538658 سالفامي 

وسامميس محمود اسكافطرطوس15412970

ريمميسم حسن العليطرطوس15510077

يف صالحطرطوس1564693 نايفهميالد رسر

سوريا وسوفميهوب أكرم خضورطرطوس1574066

إخالصناتالي مظهر عمرانطرطوس15812725

سماهرنارا مايز عيسطرطوس15912152

ندىنارا نبيل شاكرطرطوس1609097

روالنايا منهل عصفورهطرطوس1618609

لىمنايا مهند العبد هللاطرطوس1628859

نجوىنتالي ايمن ابراهيمطرطوس1639561

رينادنغم فؤاد عبد الرحمنطرطوس16413026

انديرانور شعيب ملحمطرطوس1658392

نطرطوس16611720 رغيبهنور عادل حسي 

نوالنور محمد أحمدطرطوس16711721

خديجهنورهان بسام المضيطرطوس1688793

ههادي عيس العيسطرطوس1694694 سمي 

سالمهبه سلمان منصورطرطوس1709392

نوالهبه معال عدباطرطوس1719811

أسامههديل غسان منصورهطرطوس1729923

حميدههديل مسلم السعيدطرطوس1739174

سمروالء علي ابو عبادطرطوس1749813

ختاميارس احمد حمودطرطوس1755220

ن محمد درغامطرطوس17610171 ابتسامياسمي 

فداءيمار اديب محمودطرطوس1778500

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

5 من 5صفحة 


