
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

نريف دمشق122730 نابتسام وسيم شاهي  ايلي 

غننابرار جمال عبد النارص سالمدمشق232218

هاديهابرار صالح الدين بدرانريف دمشق332408

ن النارصدرعا430501 جميلهابرار ياسي 

فادياابراهيم عمر النجارريف دمشق517510

سماهرابراهيم فارس جاموسدمشق627949

يرسىابراهيم فوزي الكراددرعا721006

يدمشق826416 بج  ميسونابراهيم نارص شر

يدمشق921411
فاطمهاحمد اياد الدوماثن

خنساءاحمد اياد مدوردمشق1019427

اءريف دمشق1115434 مهااحمد باسم الخضن

هيفاءاحمد بشار عبد الواحددمشق1226435

ياحمد رافع الحاج سليماندمشق1319600
ريم الحساثن

يمنناحمد رمضان الجميدهريف دمشق1416368

يدمشق1517177 حناناحمد زاهر محمد سعيد عراث 

آمالاحمد سلطان الشحاداتدمشق1626451

رندهاحمد سليم حبيبدمشق1729701

يناحمد محمد حميديدمشق1828051 شي 

احالماحمد محمد سعد الدينالقنيطرة195389

حناناحمد محمد عالء الشيخهدمشق2020454

فايزهاحمد مصطفن الرفاعيريف دمشق2116146

صباحاحمد يوسف نقرشريف دمشق2216029

محسنهاحمدنور محمد خلوفدمشق2322863

صفاءاخالص سليمان محموددمشق2432984

املاديب كاسم عوضدمشق2522868

نوراروى احمد حامدريف دمشق2637605

اري    ج سامي الحجليالسويداء276169
منن

ندىاسامه محمد راتب كرنبهدمشق2824503

فاطمهاشاء خالد شهابريف دمشق2926038

زينباشاء خالد صالحدرعا3023340

يدمشق3135448 نهالاشاء خالد عراث 

سميهاشاء زياد العكلهريف دمشق3227329

يدمشق3340492
ميسوناشاء عبد الحكيم جرماثن

امراشاء عبد القادر علياندمشق3435449

عدلهاشاء محمد خي  الشيخريف دمشق3537871

زبيدهاشاء محمد فواز دباريف دمشق3637437

هاشاء نعيم محمدالقنيطرة378126 امي 

منناشار بشار بحبوحريف دمشق3828378

ريماسماء احمد قاسمريف دمشق3937439

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

هديل ترجماناسماء حسان المزيكدمشق4036035

فدوىاسماء محمد القزازدمشق4134680

سىهاسماعيل عماد المرادريف دمشق4216940

ايمانافنان محمدغياث حريري كرشوريف دمشق4326513

آياتاكتمال محمد ابو سعيفاندرعا4424333

اء محمد الخطيبدمشق4528123 هديهالي 

ربيعهالحسن علي دردسدمشق4622909

ن محمد ميهوبريف دمشق4718253 سوسنالحسي 

نسيبهالزبي  عبد السالم العليويريف دمشق4815702

كفنالليث رضوان نفرهدمشق4925132

شادنالمجد احمداياد النونودمشق5018596

زهرهالمهدي كنان طارق كنينهريف دمشق5115322

هالمؤيد باهلل عبد اللطيف انيسريف دمشق5217850 سمي 

رولهالهام خالد لبابيديريف دمشق5334850

يريف دمشق5426794 غادهالهام سامر المغرث 

هدمشق5533247 ايمانالهام ممدوح مي 

سحرالياس عيىس حجازيريف دمشق5615154

يالياس فادي ضومطريف دمشق5716570
أوجينن

عفافاليس سلمان نضريف دمشق5827336

باناليس عمار الحالقريف دمشق5935640

أملاليسار احمد ميهوبدمشق6036103

فاتنهامان بسام انجيلهريف دمشق6132440

نفيسهامجد عبدالحميد سعديهدمشق6221472

ثائرهامزر يوسف عطرشانالسعودية6310120522

سمرامي  نشأت عرارالسويداء644011

يدمشق6518060
فريالامي  هيثم المخلالث 

ة نزيه باكي ريف دمشق6622092 سهيلهامي 

ه جهاد الحالقدمشق6736383 نرسينامي 

كوثراناس خالد عليدمشق6840521

يريف دمشق6925527
ي راضن

هاناس راضن سمي 

ي مني  باهمدمشق7032311 رانياانج 

عبي انس حازم الزايددرعا7114171

سماحانس حسام محمددمشق7230611

روضهانس ماهر صفديدمشق7326601

رويدهانس محمد رشوان منال عليدمشق7421491

عبي انسام سليمان نرشالسويداء756937

اح طليع الصفديريف دمشق7624063 منارانرسر

الهامانطون يوسف شطادمشق7725163

صفيهايات ماهر محمدريف دمشق7828762
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عبي اية محمد عبد الرحيمدمشق7934830

سىهاية يوسف تركيريف دمشق8034340

عائشهايثار جمال العماريندرعا8115532

هريف دمشق8226799 ن نوالايالف تيسي  حي 

نرسينايالف وسيم حياريهريف دمشق8326052

ريماايالف يوسف امانهدمشق8434400

ي قره بتدمشق8518320
ناايلي هاثن مي 

لينداايليان صابر جزانالسويداء864172

هناديايمان باسل مستو مض8710120952

رناايمان فارس ديبدمشق8839717

فاطمهايناس اديب الجملريف دمشق8934067

نورالهدىايناس محمدأيمن تيناويدمشق9037647

وزايه حسن طالبدمشق9132319 ني 

هناءايه سليمان حمودهريف دمشق9222275

ريمهايه سمي  شقي السويداء937076

فاطمهايه محمد سيف الديندير الزور9414191

اسماءايه وائل مباركدمشق9534833

رضوىايهم ركان القريان المحمددرعا9621052

الهامايهم محمد العز الديندرعا9716502

عطافإبراهيم احمد إبراهيمالقنيطرة985786

هناديإشاء محمد الشيخةريف دمشق9926040

ريمإليسار نايف قدسيهريف دمشق10023696

مىه سلمانإيفا علي مخلوفدمشق10137385

نايفهأثي  نشأت ابو فخرالسويداء1025830

نزههأحمد اياد عبد الجيريف دمشق10318956

دارينأحمد طراد األحمدريف دمشق10417087

يفدرعا10515587 عبي أحمد محمد ابو خرسر

اعتدالأحمد محمد المقطرندمشق10628047

يدمشق10720457
جننأحمد يحن  لحفن

ناهدأحمد يزن مازن الحبوسدمشق10820462

ساميهأروى جمال األحمرريف دمشق10932006

لىمأسامة سامي محفوظدمشق11028094

رابعةأسامة محمد فياضدمشق11121458

نادرهأسامه سعد مسعودريف دمشق11219373

يدمشق11318594 منالأسامه يوسف خادم الرسوج 

يدمشق11417182 كو احمد قركج  مريمأسد الدين شي 

ايمانأسماء حافظ العيىسالقنيطرة1158558

ثناءأسماء عمر خيتدمشق11641052

صفاءأسيل اسامه الحجالسويداء1176735
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رنداأغيد حسن حمدالقنيطرة1185653

ميادهألبي  حسام اسحقدمشق11925130

يريف دمشق12027609
رناألما فراس الميداثن

نورألىم أسيد الحمصيريف دمشق12128907

ىأليسار سامر درغامدمشق12236104 برسر

رندهأليسار عماد الدين ابراهيمدمشق12336465

يالسويداء1245675
ن
ن مشاري الشوف فاتنألي 

رناأمل فراس يزبكريف دمشق12522975

اري    جأمل مالك حسندمشق12637073

نريف دمشق12726051 روضهأمل محمود شاهي 

يدمشق12826579
يأمي  رضوان ديراثن

تهاثن

يدمشق12919662 ن مجي الدين الحمي  هاله العبدالمحسنأمي 

جومناأنجيال يوسف غنيمريف دمشق13022735

كسدمشق13121488 مهاأنس محمد الرسر

جهانأنس نبيل القاسمالسويداء1323453

أسماأنغام محمد السماعيلدرعا13323479

اهأنوار احمد حربةريف دمشق13428119 امي 

ميادهآالء احسان خضي السويداء1355841

ايمانآالء اسامه الموالديريف دمشق13624875

وسامآالء اكرم شيخ ضاهردمشق13733285

فوزآالء بشار نحليالسويداء1387166

سعداآالء خليل سقرريف دمشق13922768

عبي  سليمانآالء درويش محمددمشق14035919

ليلآالء زكريا الفوازدمشق14137233

زهوهآالء ضاوي ضاويريف دمشق14229205

سمرآالء غسان ابو زين الدينالسويداء1436736

املآالء محمد حريريدرعا14422108

امنهآمال محمد عاليادمشق14533460

سعادآمنه فهد عيىسدرعا14622839

سالفاآنا بيان مكارمالسويداء1476293

سمرآيات سعيد الحبشريف دمشق14824697

ميسونآيات سفيان طعيساندرعا14930530

روعهآيات معمر الحوريف دمشق15034874

عطافآية أحمد الباروددمشق15137290

منالآية باسل خلوفدير الزور15216384

يدمشق15333010 سمرآيه احمد الحلن 

حليمهآيه احمد عللوهدرعا15422016

ايمانآيه احمد نادردمشق15537651

رناآيه اكرم باكي دمشق15638940
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ايمانآيه أحمد العبدوريف دمشق15726472

هدىآيه جميل القالبدرعا15823074

ن الظاهرالسويداء1595850 عطافآيه حسي 

باسمهآيه سهيل دبوسريف دمشق16035750

غادهآيه صالح شعبانريف دمشق16126625

نانىسيآيه عاصم البدعيشالسويداء1625678

فايزهآيه علي هاللهدمشق16332225

املآيه عماد زاهردمشق16436120

هدىآيه ماجد الباشاريف دمشق16524915

هدى الحمويآيه مازن الحرشدمشق16636044

هناآيه محمد انس قدحدمشق16732328

حنانآيه محمدخي  عليانريف دمشق16834900

سحرآيه نايف خالدريف دمشق16932975

سهامآيه وسيم مرادالسويداء1706049

سعادآيه ياش القطيفانالقنيطرة1718315

نعماتباسمه سعيد عبسهدمشق17239347

ن الصوافريف دمشق17327578 مهابانة محمد معي 

صفاءبتول آية هللا محمد األبرصدمشق17433025

سوسنبتول طالل العكاشالقنيطرة1758019

نديمةبتول عادل النحاسدمشق17638957

ميسونبتول عبد الرحمن نمرهريف دمشق17727697

سمربتول محمد ديماسريف دمشق17826530

يبتول محمد سالم الجغصيدمشق17936705
هاله شاالث 

حميدةبراءة محسن محسنريف دمشق18027016

زينببسالن عزام دغوظدمشق18120726

يدمشق18233309
سعادبسمه عبدالقادر اليوسفن

اديبهبسنت حسن هدلهريف دمشق18327348

ى محمد بشار عجاجدمشق18435489 سناءبرسر

ى محمد يوسفاندمشق18536829 هبرسر امي 

ى هيثم الصباغدمشق18633310 عبي برسر

ى وليد داهوكالقنيطرة1879110 ايمانبرسر

اديبهبالل أحمد الرزدمشق18826665

بريف دمشق18918047 هناءبالل جاسم حي 

ايمانبالل عبد السالم النجاردمشق19026667

ناديهبالل محمد السالمهدمشق19128253

سناءبنان نبيل برسكريف دمشق19224325

صباحبهاء الدين محمد الفخريدمشق19321516

حنانبيان عاطف الشياحريف دمشق19433199

ي حمصيدمشق19532789
مديحهبيان عبدالغنن
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عبي بيان علي حنيفهريف دمشق19633844

ايمانبيان فهد الحاج حمودريف دمشق19726070

فاديهبيان مازن خلفريف دمشق19835815

وفاءبيان ماهر قنايهدمشق19941128

رضيهبيان مأمون العوضالقنيطرة2008024

مننبيان محمد برهوقدمشق20139361

يدمشق20233033
غديربيان محمد علي شيخاثن

مرسهبيان محمد فؤاد الدباسريف دمشق20327796

نوربيان محمد هيثم جاويشدمشق20433034

رندهبيان محمد يسار علواندمشق20535501

هبابيان محمدماهر العرقسوسيدمشق20634409

نجوانبيان وليد نايلهدمشق20739797

اسيمهبيان يحن  حبشريف دمشق20827102

هيامبيسان سامر خاليليريف دمشق20934368

كفاحبيسان عصام الشعشوعريف دمشق21035825

لينابيسان عمر الشيخ علي موسريف دمشق21135306

يالسويداء2127054
نوالبيسان فضل هللا ابودهن الحصباثن

وزبيسان محمد حبشريف دمشق21335308 في 

هيامبيسان مروان مزهرالسويداء2145681

يالسعودية21510120197
ابتسامبيلسان برسر الكيالثن

أملبيي  كرم خوريدمشق21625210

جولييتتاال رياض سمعاندمشق21733997

يدمشق21837707 عبي تاال محمدمازن عنتاث 

اشواقتاال محمود قدسيةدرعا21922159

يريف دمشق22026805
غادةتالة انس فرج الحسنن

عبي تاله ايمن الكريديريف دمشق22135832

هانياتاله بسام عبد الحقدمشق22233041

رناتاله رجاء جي ريف دمشق22325663

يدمشق22432229
مهاتاله محمدصياح القابوثن

نرسينتاله هشام قوجامدمشق22532064

روانتبارك احمد بقلهدمشق22636833

امنهتبارك جاسم الجاسمريف دمشق22737558

املتبارك فادي هوينريف دمشق22834375

يدمشق22932230
سماحتسنيم ابراهيم الحوراثن

نرسينتسنيم احمد عيساتريف دمشق23027510

مننتسنيم اسماعيل الحطابريف دمشق23133576

فاتنتسنيم طارق يوسفدمشق23233746

سوسنتسنيم عبد هللا كوكشريف دمشق23324953

املتسنيم محمد سامر بزازيريف دمشق23424958
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راميا جابرهتسنيم محمد مازن الحمويدمشق23532924

رناتسنيم محمد وسيم الهبلدمشق23632364

وفاءتسنيم محمود رسولريف دمشق23724960

يتسنيم موفق حمادهدمشق23835296
آيات صالحاثن

جميلهتف  احمد قري    عريف دمشق23926078

سهامتف  بسام سنجابريف دمشق24022300

زهرهتف  خالد الرفاعيدرعا24123370

هدىتف  صالح الخطيبدرعا24222473

روعهتف  محمد باسم محنايهدمشق24334214

نورتف  محمد كوكشدمشق24437716

يرسىتف  محمود البشارريف دمشق24533444

وصالتف  محمود خبيةريف دمشق24637051

يوالتمارا حبيب ابراهيمدمشق24734846

عزيزهتمارا خالد الخطيبريف دمشق24836970

ايمانتماره عبد هللا عمادريف دمشق24927511

اسىمتمام بسام الجباعيالسويداء2503807

هيفاءتمام هادي صعبالسويداء2514266

رشاتميم حليم مرشدالسويداء2524018

هيفاءتوفيق محمد سعدريف دمشق25317542

يدمشق25436993 غادةتوليب محمود الشهاث 

ن جورج عودهدمشق25534348 تريزتولي 

ن فادي ناصيفريف دمشق25624250 منالتولي 

روبيناتيمور وليد ابومغضبالسويداء2573504

ودادثائر سعيد عطاالسويداء2583458

سيدهثراء فرزت القطاميالسويداء2595597

دارينثراء محمد سقرحماة26021063

نوالثواب عمران الخوصريف دمشق26132989

ميسونجاد وليد كمال الدينالسويداء2623678

ن ميشال الفرحانريف دمشق26335861 مرفتجاكلي 

سلوىجاال كمال محمددمشق26434736

ي رشيددمشق26520484 ميساءجان دوست عالء الدين حج 

لينداجان عبدو سلمانريف دمشق26616404

ان مصطفن ابراهيمدمشق26721524 عهودجي 

خلودجعفر فؤاد البيشدمشق26818600

عبي جمانه محمد البعليدمشق26938988

ميسونجنن احمد الدباسدمشق27034217

غزالةجنن أحمد صوفاندمشق27134546

يدمشق27237722  عصام قباقين 
ملكجنن

وفاءجنن مجي الدين النحاسدمشق27338222

37 من 7صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

اسماءجنن وليد اللباددرعا27423372

حياةجواد سامر نض الدينالسويداء2754123

نجوانا بيشوار أوسيدمشق27636134 روبي 

ليل زيدينجود عادل كوليجاندمشق27719364

ندىجود ياش ابونبوتدمشق27836842

منالجودي احمد زينبريف دمشق27922633

يدمشق28034850
مزنهجودي اكرم النبواثن

نوراجودي ايمن محفوظدمشق28137731

ياإلمارات28210120641 دانيهجودي باسل فرج 

هدمشق28333756 منالجودي عماد بعي 

نريف دمشق28424989 دالياجودي فراس ياسي 

عتابجودي محمد نبيل الحمويدمشق28533058

ماجدهجودي محمدمروان المحروسدمشق28636846

سناءجودي محمود باكي  آغادمشق28734417

ليناجودي محمود بوبسدمشق28834349

هجودي محمود حمودهريف دمشق28927712 أمي 

نىهجودي مروان الشاميريف دمشق29022307

مننجودي منذر الحوشريف دمشق29125548

يدمشق29232804
سىهجودي موفق الكمداثن

فردوسجودي موفق الناشفدمشق29339844

سهامجودي نض هللا سفرريف دمشق29424998

فلكجودي هيثم جحهريف دمشق29522213

يدمشق29639845 سوسنجودي هيثم ناج 

ريمجودي وائل اإلمامدمشق29734551

نجورج عيىس مخائيلدمشق29825239 جاكلي 

هالسويداء2997085 هجوري محفوظ غي  امي 

وفاءجولي عماد حامدريف دمشق30035877

جولي عماد شحاندمشق30134000
ن نفي 

يدمشق30233622 ضججولي غسان العلن 

يدمشق30336138
رانيةجولي محمد زكريا قصباسر

ةدمشق30434552 نبيههجولي وائل جي 

مناهلجوليا حسام الطويلالسويداء3056748

يدمشق30634855
ايفونجوليانا بشاره بوسر

رندهجوليتا وسام حنادمشق30734001

نجويل عماد شحاندمشق30834002 نفي 

جميلهجويل كايد عازرريف دمشق30927043

ليلجّيىسي وديع حناريف دمشق31033447

يريف دمشق31125002 ماياجيدا اياد الحلن 

نرسينجيسكا نضال طاليعريف دمشق31224094

37 من 8صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

يريف دمشق31323707
نجيىسي ايمن العىسر كريستي 

يالسويداء3144488
ن
هندحاتم غندي الشوف

اناسحازم باسل العيسىميالسويداء3154026

املحازم عماد برغلريف دمشق31619203

نىهحامد احمد زاهردمشق31728307

غانياحبيب محمد عليدمشق31821057

لوريسحسام حمد عزامالسويداء3194125

بثينهحسام زاهر الصادقدمشق32020290

والءحسام محمدهيثم مزاويريف دمشق32117315

هديهحسن احمد عيد مرزهدمشق32229831

ندىحسن عدنان قدورةريف دمشق32327301

سهي حسن مازن االسعدريف دمشق32418102

جهانحسن مازن ضاهرريف دمشق32517115

سماح عمرانحسن محمد ديبدمشق32619736

مننحسناء محمد الزغلولدمشق32738233

يريف دمشق32820079
 
ي وسيم السوف

حنانحسنن

ن خالد الصفديالسويداء3293682 املحسي 

مانياحال باسم الصفديالسويداء3306310

سالفحال جمال بركاتريف دمشق33135905

عبي حال حسام حسنريف دمشق33234099

مجدحال دياب الطالبريف دمشق33333212

ي نضالسويداء3347028 ليلحال راج 

ريم العلي الحسنحال عبد الحكيم ابراهيم الجابردمشق33540630

خلودحال علي ابراهيمريف دمشق33635910

يريف دمشق33725009 سوزانحال عماد الدين الحلن 

رنداحال عماد عباسدمشق33833327

سهامحال فايز سعدالقنيطرة3398218

سامياحال ماهر سكريهريف دمشق34025011

عفراءحال نضال ديبريف دمشق34135914

نريف دمشق34223708 باسلةحال نضال شاهي 

ليناحال وليم بشارهريف دمشق34335915

وفاءحمزة عبد العظيم ديابدمشق34421563

يرساحمزة مهند الحمصيريف دمشق34517046

سهامحمزه رياض جوخداردمشق34622288

جهينهحمزه منجد القادريريف دمشق34717670

عنانحمزه يونس خليفةدرعا34814332

صبحيهحنان احمد البيشدمشق34936637

سلوىحنان جمال ابو جاويشدمشق35040636

هحنان محمد كمال الدينريف دمشق35137141 سمي 

37 من 9صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ن جمال حميديريف دمشق35233216 ماجدهحني 

ن سامر صوفيهدمشق35340642 هناءحني 

ن سعيد العوابدهالسويداء3547089 غادهحني 

ن مازن قاسمدمشق35540646 انعامحني 

ن محمد أدهم اومريدمشق35633328 فاطمهحني 

ن محمد نور الجاجهدمشق35733761 اناسحني 

ن نايف احمدريف دمشق35827017 لينداحني 

منالحيان نبيل ابومغضبالسويداء3593908

رانياحيدر عيىس رسالنريف دمشق36017318

نهادحيدرة عمران عماردمشق36119262

هيفاءحيدره حسن محمدريف دمشق36215823

سناءحيدره نسيب نارص الدينالسويداء3634714

مانياخالد بسام الجي  ابو فخرالسويداء3644029

يالسويداء3654279
فاتنخالد جمال الغصينن

منالخالد زاهر مسعودالسويداء3664280

منار عباسخالد زياد القواصدمشق36717706

ي شحروردمشق36829858
منالخالد عبد الغنن

جومانةخديجة سمي  نصارريف دمشق36924205

ايمانخديجه طارق مصطفندمشق37037751

يالسويداء3713617
صحرخلدون غسان اشن 

هناديخليل احمد رابعهريف دمشق37219049

مريمدارين خالد برغوثدمشق37337298

هدانا أسامه ابراهيمدمشق37432398 شهي 

رنادانا طلعت كرباجالسويداء3755872

ريمدانا فادي الحمدانالسويداء3765873

ردينهدانا فادي عامرالسويداء3777515

فاتندانا محمد بشي  عبوددمشق37835541

ي الطباعدانا محمد عمار شقلليدمشق37936061
اماثن

رانيادانة عالء الدين الشيخةدمشق38037757

يالسويداء3815606
سحردانه رشيد النبواثن

وزدانه سليمان منذرالسويداء3826758 في 

رفاهدانه محمد رموريف دمشق38325029

هنددانه نذير محمودالقنيطرة3848194

يالسويداء3853437
عبي دانيال مثقال قطينن

الهامدانية أحمد ألماسريف دمشق38627718

وصفيهدانيه محمد بشي  برنيهريف دمشق38722110

خولةدعاء ابراهيم قاسمدمشق38836407

ايماندعاء احمد عبد القادر جحهدمشق38939015

روضهدعاء عمر معيكهريف دمشق39023405

37 من 10صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ربادعاء كفاح ابو محمودالسويداء3915766

ملكدعاء محمد الحواجريف دمشق39225035

وفاءدعاء محمد هيثم األسوددمشق39341178

هيامدعاء مجي الدين حيدرريف دمشق39429225

هنادهدعاء وسيم رحروحالسويداء3956063

عائدهدلع أياد ونوسريف دمشق39627997

نجوهدلع بسام هاللريف دمشق39735982

رنادلع غانم عدلهريف دمشق39822512

سهي دلع متعب الحمدالسويداء3996139

رنادلع محمد ياش المضيريف دمشق40025040

شوتديانا رافع العبيدريف دمشق40127871

نىهديانا فادي ابو دهنالسويداء4026200

نورديانا نضال حجازيدمشق40340665

هريف دمشق40423302 منالديما بشار بكي 

رنداديما وسام صياغهالسويداء4057522

ماياديمة محمدنجاد قوليدمشق40632811

أمنهديمه اسماعيل الشيخريف دمشق40733609

غواديديمه االيهم اخنيفسالقنيطرة4088041

رناديمه محمود الحمصيدمشق40932410

ريمدينا رأفت السيدالسويداء4106881

جهينهذكرى واصل كيواندرعا41122784

دالياذو الفقار وائل عليدمشق41219120

رجاءرابيه خلدون عثمانريف دمشق41333232

هيفاءراتب احمد االحمددرعا41415760

حنانراما ابراهيم اللحامريف دمشق41522821

ن الشيخ ابراهيمريف دمشق41623408 حنانراما امي 

روضهراما بشي  الباشادمشق41739905

يدمشق41832411
يراما جمال الحلبوثن

اماثن

اسماءراما جهاد المباركدمشق41941183

يرسىراما راتب موصلليالقنيطرة4208045

احالمراما طارق عليدمشق42132416

نورراما عبد الوهاب المصطفندمشق42239914

مرفتراما محمد نارص الزربادمشق42333691

هالهراما مجي الدين سعدريف دمشق42427624

أخالصراما مرهف بو حمدانالسويداء4256479

يدمشق42632419  الذهن 
فاتنراما مصطفن

سناءراما نضال ظريفهريف دمشق42726636

ليناراما ياش مصطفنريف دمشق42825077

بارعهرامة محمد نزار عجاجدمشق42939938

37 من 11صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

سحررامي ابراهيم المنديلالقنيطرة4305373

منالرامي سالم زريفهالسويداء4314179

صونيارانيا رفيق لباددمشق43232421

ي الجباويدرعا43324206
ن
فضيهرانيا الف

فايزهرانيا نضال طالبدرعا43423046

هولدهرزان جمال عبد النارص دوغوظالكويت43510120422

احالمرزان فضل هللا عقلالسويداء4365902

ابتسامرزان محمد اسماعيلريف دمشق43725568

اعتمادرزان معن حمددرعا43822790

خلودرشا أديب هاللالسويداء4396670

ايمانرشا باسل غانمالسويداء4407524

رنارشا حسان المالحريف دمشق44125085

رانيارضاب يوسف الرشيداتدرعا44225524

كفايهرغد احمد الهنديريف دمشق44336072

ميسونرغد بسام عليويالسويداء4446143

عيشهرغد حسن مصطفنالقنيطرة4458823

مجدرغد خالد النجارريف دمشق44626829

مفيدهرغد خليل أبو خروبدرعا44723961

يرغد رسىمي سعيد رسالندمشق44835037
رشا حسنن

وجيهارغد زياد وهبهدمشق44933506

ذبلهرغد صائب فياضدمشق45037255

أديبهرغد عبد هللا البيكيريف دمشق45133624

وفالسويداء4525908 سلوىرغد عدنان شر

خلودرغد فؤاد حمادهدمشق45333507

يدمشق45435576
رامهرغد مازن االغواثن

ميسون جاويشرغد محمد بسام الحمصيدمشق45532167

سوزانرغد محمد بشار صواندمشق45633930

سوزانرغد محمد داهود ديركيريف دمشق45726558

ودادرغد محمد زياد زرزوردمشق45833097

ريمرغد محمد شبليريف دمشق45926637

يرغد محمد علي العبوددمشق46033785
أماثن

زينه حبالرغد محمد عمار المرابطدمشق46136068

خلودرغد مزيد ابو عمارالسويداء4627528

سناءرغد نضال مهاوشدمشق46333349

نهلهرغد هاشم الضاهرالقنيطرة4648918

ي ساعورريف دمشق46537071
ندىرغد هاثن

هاديهرغد وليد شعباندمشق46633098

راميارغد يحن  سليمانريف دمشق46722219

سماح العوانرغيد عبدالهادي محمحدمشق46819774

37 من 12صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

يدمشق46933351
هناديرفاه خليل البوسر

سناءرفاه محمد فايز سنجقدارريف دمشق47025102

ليلرفاه هالل الموسريف دمشق47122123

هناءرفيق سامر أبوالذهبريف دمشق47216102

روالرفيئه سامر ابو هاللريف دمشق47337881

لبننرنا احمد عزامدمشق47438297

نرسينرنا حيدر موسدمشق47536164

هندرنا عصام مطيطريف دمشق47622352

صفاءرنا فيصل الحمدانالسويداء4777213

يريف دمشق47826830 خلودرند احمد برهمج 

اعتدالرند جهاد الصفديالسويداء4797530

ف الدينالسويداء4806213 هيامرند عمار شر

عائدهرند فارس علبهالسويداء4816214

يريف دمشق48226831
روضهرند مأمون الحاج صالح العاثن

يدرعا48325528
خولهرند محمد الجهماثن

ن زيددمشق48433099 بدريةرند محمد امي 

ميسرند محمود جمال الدينريف دمشق48537751

ردينارند نسيم المغوشالسويداء4866772

ميس عليرند نوار الدربوليدمشق48737406

ن طالبريف دمشق48836987 فاديهرند ياسي 

لينهرندا نايل خي السويداء4896537

هدىرنيم احمد بشار العظمةدمشق49032247

انتصاررنيم احمد فايز السيددمشق49133512

يفدرعا49227134 فاطمةرنيم أحمد الرسر

يدمشق49332440 رفاهرنيم أحمد حن 

يريف دمشق49432181 ظريفهرنيم باسم الشلن 

جهينهرنيم غازي الناصيفدرعا49530613

نريف دمشق49622353 سميهرنيم محمد موفق شاهي 

سهي رنيم مهند طهريف دمشق49725115

شفاءرنيم ميرس البشي درعا49823594

ابتسامرنيم وليد زريفهالسويداء4996538

ميساءرهام احمد الكالسريف دمشق50024344

صفاءرهام باسم صوفيهدمشق50140722

خالدهرهام بشي  قبيطعالسويداء5026889

عفافرهام راتب العواريف دمشق50323425

رانيارهام عماد الدين مباركدمشق50432821

لينارهام عماد حجليريف دمشق50527529

نعيمهرهام ماهر سكافريف دمشق50637075

فاديارهام محمود غزالالقنيطرة5078226

37 من 13صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

يالسويداء5087034
نرهام نبيل العطواثن افلي 

امنهرهف حاتم عزالدينريف دمشق50926561

ابتسامرهف حيدر حسنريف دمشق51033468

ريمرهف سامر عبيدريف دمشق51125119

ناهدرهف فراس العشعوشالسويداء5125777

مننرهف قاسم الخطيبالسويداء5135692

ريمرهف محمد خالد دركزنليريف دمشق51436136

تمامرهف محمد خليلدمشق51537127

يدمشق51636728 يرهف محمد سامر توتونج  ثناء توتونج 

لميسرهف محمدماهر شيخ عوضدمشق51732822

ميادهرهف نصوح الخطيبدمشق51832443

خديجهرواد بسام حميديريف دمشق51917128

ماجدة محتسب باهللروان اياد حامددمشق52032697

براءهروان بدران حدادريف دمشق52128433

يهروان عادل بعلبكيريف دمشق52225125 خي 

سىهروان عبد النارص الدقةدمشق52333103

فاطمةروان عصام طالبدمشق52432445

سمرروان ماهر صياددمشق52537842

امنهروان محمد بكارريف دمشق52633263

كوثرروان محمدنضي حمادهريف دمشق52725579

يدمشق52833106 اسماءروان محمود الحلن 

اميمهروز ايليا ابو جمرهريف دمشق52927391

انتصارروز غسان صالحدمشق53035596

سوسنروزيت ماهر الحلوريف دمشق53135384

ي الصحناويالسويداء5326891
ن
سحرروعه صاف

فاطمهروعه صالح الدين الشعارريف دمشق53322362

باسمهروعه عبد الرزاق رابعهريف دمشق53437292

سعادروال محمد أسامه رجبدرعا53523763

وفاءروال محمد علي الخطيبريف دمشق53622363

ي حمدانريف دمشق53725127
سلوىروالف دندسر

مناررونا فادي القزازدمشق53833948

ملكروى محمود عطايادمشق53934245

ناهدروي وليد ميدعريف دمشق54017047

رزانرويده محمد مازن سمكريدمشق54137849

غيداءرويده محمد نعيم وزهدمشق54232449

فاتنرؤى الصباح فهىمي المضيدمشق54333257

يدمشق54435562
رحابرؤى أيمن الفرواث 

هديهرؤى بشي  عيبورريف دمشق54537067

نجوىرؤى حسن العرساويريف دمشق54634999

37 من 14صفحة 
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

خلودرؤى فرحات زينودمشق54732426

رجاءرؤى قاسم الرشيداتدرعا54822277

ميساءرؤى محمد بشار شيخهريف دمشق54925061

زينبرؤى محمد حسن شياحدمشق55041201

رشارؤى محمد وائل سيفوريف دمشق55127724

سونياريان لؤي جنبالطالسويداء5523758

نورالهدىريان محمداحسان كيفودمشق55336875

يالسويداء5546347
 
ن عبد الباف رباريتا أمي 

فريف دمشق55525581 جواهرريتا رائد شر

عبي ريتا طالل المغوشالسويداء5566848

مننريم عبد الحكيم الصماديدمشق55732453

يدمشق55834572
لمياءريم ماجد روماثن

عائدةريم محفوض محفوضريف دمشق55937408

رانياريم محمد جهاد الخطيبدمشق56037853

وعدريم يوسف موسدمشق56133523

بسماريما احمد المعاونالقنيطرة5628720

وفاءريمان عامر حمادهريف دمشق56335033

اتحادريىمي محمد الدمقىسيريف دمشق56436186

وهيبهريناد حكمات هاللالسويداء5654432

منالزهراء حسن الحريىسيريف دمشق56635391

ن الصباغدمشق56719293 هزارزيد باسل ياسي 

فاطمهزيد وليد عبد الفتاحدمشق56826829

منتىهزين العابدين يعرب صالحريف دمشق56918205

ن السيدالقنيطرة5708578 كوثرزينب حسي 

منالزينب سامي السعديدرعا57123731

لىمزينب يوسف جمولدمشق57233362

يوالزينة عماد عيىسريف دمشق57325144

فاتنزينه اكرم حويجهدمشق57437136

رؤىزينه زياد سليمانريف دمشق57526414

عليا الحمويزينه عبد الرحمن الطحاندمشق57632700

كيندازينه عدنان ابراهيمريف دمشق57736212

هزينه عدنان أبو الفضلالسويداء5785926 سمي 

لينازينه محمد قاسم المضيدمشق57937364

ميساءزينه محمدسليمان المضيدمشق58032828

هزينه نارص أبوحالالسويداء5815514 أمي 

سوسنسارا محمد حسام افه دارريف دمشق58225148

ناهدسارة أيمن لطفدمشق58334589

ديناسارة رمزي ابو فراجريف دمشق58424348

يدمشق58533806 مريمساره أحمد اللوج 

37 من 15صفحة 
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يالقنيطرة5868070
براءهساره حازم الحزواثن

لماساره خلدون المهديدمشق58732831

ندىساره سامر حورانيهدمشق58832253

ايمانساره عاصف المطروددرعا58922303

فريالساره عبد السالم سالمهالقنيطرة5908072

فاطمهساره عبد العظيم عبد الرحمنريف دمشق59122373

أروىساره عبدالرحمن المجتهدريف دمشق59226570

ندىساره عبدهللا طبيخدمشق59336427

يدمشق59432701 رث  مسعودساره عالء الدين عبد النن 

ملكساره عمار النشاويريف دمشق59525155

اسالمساره فهد االحمد الصالحدير الزور59612450

هدىساره ماهر التجاردمشق59735964

منالساره محمد التالويريف دمشق59825159

ميساءساره محمد خالد صالحريف دمشق59926845

بثينهساره محمد خضي دمشق60032833

نديدهساره محمد غياث حتاحتدمشق60135615

رشاساره محمد مجد العقاددمشق60232471

آالءساره محمد منذر العليريف دمشق60325678

ماياساره محمد نجاد قوليدمشق60437877

روعهساره محمد هيثم الشالحدمشق60537878

رندهساره مطاع كرباجالسويداء6065558

ي حسونالسويداء6075626 هدىساره ناج 

هيفاءساره نزيه نضدينريف دمشق60825587

اناسساره نضال الخليليدرعا60930633

يريف دمشق61028999 صفيهساره وائل الحلن 

عبي ساره وحيد الملحمالسويداء6116080

عائشهساطع مظهر مروهريف دمشق61215215

يدمشق61332474
ريمسالي بشار المدثن

رانيهسالي ماجد نعمهدمشق61434010

ريمسام شادي محفوضطرطوس6155173

ريمه اسماعيل خليلسام عبد هللا عثماندمشق61617491

سلوىساما فواز شالشريف دمشق61735046

فوزهسامح يونس الشاعرالسويداء6183821

منالسامي محمد جمال جغنونريف دمشق61917554

فريزهساميه قاسم الصباغريف دمشق62025588

ريمساندرا تيسي  رضوانالسويداء6216227

ايمانساندي وسيم قريطدرعا62223462

رشاسج  عماد جيدوريدرعا62323734

نعيمهسج  فاضل الشيخوريف دمشق62435048
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يدمشق62536075
ليل الخياطسحر احمد وسيم الخاثن

هناديسدرة امجد خمرةدمشق62636185

لوليسدرة جمال عيساويدمشق62738334

يرسىسدرة عادل حمودريف دمشق62824602

رناسدرة عماد جوهردمشق62936887

ريماسدرة فواز قره بطقريف دمشق63025179

يدمشق63132479
رشاسدرة محمد انس المدثن

نرسينسدرة محمد سامح السماندمشق63232480

ن الصوافريف دمشق63327592 مهاسدرة محمد معي 

وئامسدرة نجيب ابو زيدريف دمشق63425186

ي نقشبنديدمشق63536296
نجاحسدرة هاثن

باسمهسدره المنتىه حسان كوارهريف دمشق63626572

هدىسدره أحمد الفحامدمشق63736884

سماحسدره زياد صالحدمشق63835967

داللسدره شكري الخلف العليدمشق63935207

مياسسدره عبد الكريم بكرريف دمشق64033273

يريف دمشق64125178 نورسدره فهد جوث 

كوثرسدره محمد خورشيددمشق64233126

منالسدره محمد عماد عيوندمشق64333818

زبيدهسدره محمد عيد الخوليدمشق64440081

عبي سدره مجي الدين موسدمشق64540083

سنا معادسدره مهند حربهدمشق64635059

نرسينسدره نضال زكاردمشق64734257

يريف دمشق64834528 فاتنسدره وائل الدوالين 

زينبسدره يوسف الشمريدمشق64939461

انتصارشاء فضل العفلقالسويداء6506358

هسعاد حسام جمعهدمشق65138345 بهي 

هندسعاد عبدالكريم الحمادهريف دمشق65237489

نابغةسعد خالد سعدريف دمشق65317555

نوالسعد محمد السالمهدمشق65426854

مياده ابولحافسعيد عبدالقادر نظردمشق65517543

نائلهسعيده حسن عليريف دمشق65622380

أميهسالم جهاد الزغي السويداء6577037

ن عامردمشق65836656 سوهدسالم حسي 

ديمهسالم عبد الحميد مربيهريف دمشق65927404

عواطفسالم غسان العبد هللاريف دمشق66025193

سوزانسالم غياث علي ديبريف دمشق66125591

صباحسالم محمد مرهف خي  هللادمشق66233822

فاطمةسالم محمود المضيالقنيطرة6638233
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هسالم موس محمدالقنيطرة6648724 امي 

فاطمهسالم نذير حاج مافدمشق66532486

رحابسلسبيل عارف منعمريف دمشق66629150

عبي سلىم عادل الخطيبالسويداء6676361

فادياسلىم عبد الحميد الطسهدمشق66834907

ناهدسلىم ممدوح حديفهالسويداء6696492

سوزانسلوى اميل الرهوانريف دمشق67033666

جومانهسلوى حمود حمادالسويداء6716685

نهلهسلوى قاسم جواددمشق67238352

قريف دمشق67334538 رسميهسماح جعفر البي 

حامدسماح حامد دغمانريف دمشق67422848

ندمشق67535970 ميساءسماح محمد غياث االمي 

عائدهسمار فراس ابوعيىسدمشق67637147

ريماسمه محمد أنس زينودمشق67738354

ايمانسميحه باسم المضيدمشق67838711

اعتدالسميحه موفق رضاريف دمشق67940014

ه طالل عابدهريف دمشق68022140 ساميهسمي 

ازدهارسنا محمد حسن حجهريف دمشق68125201

خلودسنا محمد عرفان العواريف دمشق68225203

شهنازسناء محمد صالح الجاشريف دمشق68335066

عبي سندس عبد الرحمن أجنيددمشق68438715

رث سندس وليد السندمشق68534265

ميساءسهر انس الداهوكالسويداء6865941

هبهسهيل محمد رباحدمشق68726875

ريمهسوزان احمد حميديريف دمشق68822141

ريماسوزي اسعد البدعيشالسويداء6895633

نجوىسوسن يحن  محفوظريف دمشق69034545

ن مزيد عامرالسويداء6916791 سوسنسولي 

لبننسيدرا اسماعيل ريدانالسويداء6927039

انتصارسيدرا عادل شحيلدمشق69333829

ةسيدرا محمود اسعدريف دمشق69436317 سمي 

ن السيددمشق69536902 منالسيدره محمدمعي 

سا أحمد مصون عثماندمشق69632494 تماراسي 

نداسيف الدين هشام الكيالدمشق69729902

ن فواز محلىميدمشق69833140 هناديسيفي 

نسيم وائل الساسهريف دمشق69925215 لجي 

كلثومسيمة محمود حبيبةريف دمشق70035077

ميسشام احمد منالرسولدمشق70132843

رث شام بشار بايزيدريف دمشق70237494
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ناهدهشام حسن حجازيريف دمشق70322708

جهينةشام خلدون الجمالالسويداء7046083

منالشام زياد الكابريريف دمشق70526577

هبهشام علي خيطوريف دمشق70623659

وسامشام محمد بشار ديابدمشق70737023

رنا رفاعيشام مجي الدين رفاعيالسعودية70810030013

عزيزهشام مروان سمارةريف دمشق70929000

اسمهشذى ضامن المغوشالسويداء7106688

يمامهشذى عبد الوحيد الكفريدرعا71122897

هدمشق71236435 ريمشذى عمار خضن

نورسشذى مجد التكلهريف دمشق71332721

روضهشذى محمد عز الدينريف دمشق71425230

هدمشق71533699 وق رضوان عني  وفاءشر

وق مازن الخطيبالسويداء7165954 عبي شر

رائدهشفاء ابراهيم االشقردمشق71741313

هيامشفاء محمود دلوانريف دمشق71823445

سهامشفاء محمود عبد المنعمريف دمشق71932724

الهام خبيةشفاء هيثم السعديدمشق72038368

زهريهشمس محمد شمسريف دمشق72133050

غيداءشهد ابراهيم ابراهيمريف دمشق72225234

سناءشهد اجود الخليلدرعا72322898

ميادهشهد احمد الفرادمشق72435656

نهاشهد اسامه ناصيفالسويداء7256900

هندشهد اياد حربالسويداء7265956

حنانشهد ايمن الحريريدمشق72736603

دارينشهد بسام فياضالسويداء7286087

غادهشهد بشي  عيونريف دمشق72926581

وفاءشهد حافظ السليمانريف دمشق73026489

يشهد خالد الغزيدمشق73132508
اماثن

روبيناشهد خلدون شقي السويداء7327104

زينبشهد عبد الودود خلفريف دمشق73322851

وفالسويداء7345958 سلوىشهد عدنان شر

يريف دمشق73525244 ريماشهد عمر عاج 

ميسونشهد قاسم الحمصيدمشق73635658

يدهدرعا73727180 شاءشهد محمد الرسر

سمرشهد محمد المولريف دمشق73835430

وديريف دمشق73926583 رناشهد محمد اليي 

رائدهشهد محمد جمال نهارالسعودية74010120547

غادهشيماء شحاده عرساويريف دمشق74126976
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رجاءشيماء عدنان الهنداويدرعا74222188

روضهشيماء فهد دباسدمشق74334917

يدرعا74424146
نعمهشيماء ماهر الحلف 

نريف دمشق74525597 ريفاءشيماء نارص ابودرهمي 

منالصبا وليد الهجريالسويداء7466545

فداءصباح كناز الباشادمشق74733841

خديجهصفاء جمال عودهريف دمشق74832263

مديحهصالح الدين عبد الغفور بدردمشق74929907

يدمشق75020511
منالصالح الدين محمود كعكرثن

شيخهضياء الدين حسن المحمددمشق75128553

نجالءطارق زياد الصالحدرعا75214044

نوالطارق زياد المحمدالقنيطرة7535022

مروهطارق زياد قاسمريف دمشق75415469

مهاطارق سامر العفيفالسويداء7554042

رانيهطارق عالء البحريالسويداء7564043

صباحطارق محمد زرزوردمشق75728562

فوزيهطاهر حسام الدين مهنادمشق75821652

خديجهطه حافظ العليدمشق75926897

وفاءعاليه حسام نصاردمشق76032524

يدمشق76126905
مننعامر ابراهيم دوماثن

قداردمشق76217730 رانيا قبالنعامر عبدالمجيد البي 

ملكعامر ياش عاشورريف دمشق76315833

امنهعائشه ادم عبد هللاريف دمشق76437258

ريمعائشه باسل محجوبريف دمشق76525258

ندمشق76633845 ميادهعائشه عبد القادر شاهي 

رائدهعائشه مروان الدكاكريف دمشق76726027

زبيدهعائشه وليد كزبردمشق76835668

منالعبادة محمد الصباندمشق76920740

رشاعباده قصي ادريسريف دمشق77016288

وفاءعباده محمد حمود عواددمشق77128589

رغداءعبد الرحمن ابراهيم نابلىسيدمشق77226936

ميساءعبد الرحمن أحمد خلفدمشق77326940

نجوىعبد الرحمن بالل سعدهريف دمشق77417685

رناعبد الرحمن جهاد مالطيه ليالسعودية77510120271

يدمشق77619299 ايمانعبد الرحمن ضياء الدين الرسوج 

فاطمهعبد الرحمن محمد الشاماندمشق77721680

سماحعبد الرحمن محمد عدنان بقلةريف دمشق77819069

هنادهعبد الرحمن محمد قاسم السعديدمشق77920526

االءعبد الرزاق هيثم حربدمشق78018644

37 من 20صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

شذىعبد الكريم احمد الفالحدمشق78121701

 الجي دمشق78228689
مننعبد الكريم مصطفن

حليمةعبد هللا ابراهيم عبد هللا االبراهيمدمشق78321706

خولهعبد هللا جمال حمرهدمشق78420540

فاتنعبد هللا خالد مرعيدمشق78528700

هعبد هللا عمر السالماتدرعا78615605 مني 

ىعبد هللا يوسف العمردرعا78714059 برسر

زبيدهعبد الهادي أحمد الديدرريف دمشق78819072

هديهعبد الوهاب صبجي البارددمشق78927082

سليىم العمرعبدالرحمن حسان السقادمشق79019824

مؤمنه كشكولعبدالرحمن مروان عيدداللدمشق79119839

سمر زريقعبدالرزاق رسالن السلقدمشق79217738

جمانهعبي  احمد الخطيبالقنيطرة7938978

جهانعبي  أحمد العرساويريف دمشق79427670

حكماتعبي  تيسي  الصماديدمشق79532525

هعبي  علي شلهدمشق79634283 أمي 

يعدي عمار الهبولدمشق79723474
اماثن

نوالعدي فهد صبحالسويداء7984503

حنانعروة جمال الصايغدمشق79925589

دنياعفراء اسماعيل تركمانريف دمشق80026298

فاطمهعفراء محمد علي صيبعهريف دمشق80129244

رتيبهعال عبد العزيز شيولريف دمشق80237094

يمننعالء الدين مازن الخطيبدمشق80321742

ثناءعالء كمال غانمالسويداء8043628

لينداعالء محمدواصف ابو دراويدمشق80520329

مها مسعودعالء محمود عيىسدمشق80617753

جوهرهعالءالدين محمد غسان جمعهدمشق80717754

خلود محمدعلي تيسي  عليدمشق80819374

هناءعلي فيصل تقالريف دمشق80918557

رجاءعلي كمال المسكيدمشق81020550

سلىمعمار محمود الدهاندمشق81128861

يجاويدمشق81219193 ن الي 
منالعمار معي 

سمرعمر ادهم الحراكيدمشق81320331

كلودياعمر باسم فضه رضوانالسويداء8143547

سماهرعمر داوود طعمهريف دمشق81515341

نجاحعمر زيد ابو حجيليالسويداء8163630

بريدمشق81723581 غصونعمر سعيد الي 

سناءعمر عبده بيطاردمشق81821790

مهاعمر علي حمداندمشق81928881

37 من 21صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

رهفعمر عماد الزيندمشق82020556

فتحيهعمر محمد الشعي القنيطرة8215165

هنادي سنقرعمر محمدماهر رباطهدمشق82219910

عزيزهعمران احمد عيىس كبتولدمشق82321804

زينبعمران ياش السواديدمشق82423629

رناعمران يحن  مياسه الشهي  بالمغي دمشق82522456

ريمعمرو ماهر حمزهالسويداء8264715

صفاءعنود فيصل ابو خي السويداء8275709

عبيدةعهد أحمد البدويريف دمشق82828463

رناغاليه سمي  ابوعمارالسويداء8296092

عزيزهغاليه محمد االكتعدمشق83040181

هدمشق83136437 ابتسامغاليه محمد صغي 

هناغدير عمار الحلودمشق83234600

ميسونغدير معاذ عودهدمشق83337957

هيامغرام رضا بكردمشق83438747

فتغرام محمد حربالسويداء8356697 مي 

يفهريف دمشق83626148 فاطمهغزل احمد شر

لماغزل أسد سيفالسويداء8376241

وفاءغزل عمر المقداددمشق83834601

لقاءغزل محسن االبراهيمريف دمشق83925265

فاديهغزل محمد الشيخريف دمشق84026153

منالغزل محمد شيولريف دمشق84137095

ليلغزل محمد سموردمشق84232531

ليناغزل محمد هاشم شقالودمشق84335683

سهامغزالن يوسف غزالندرعا84422564

هديلغفران شهي  عبد الكريمريف دمشق84526864

حنان الدهبغفران عدنان ازرقدمشق84632193

رانيةغفران محمد حسان تقوىدمشق84735686

جولياغنوه منيف عزامالسويداء8485640

رندغنن خلدون البيطارريف دمشق84925270

منالغنن سمي  النمردمشق85034289

ميسونغنن عامر الحرشدمشق85132538

فاتنغنن غياث خليلدمشق85241351

 محسن كركيريف دمشق85337502
باسمهغنن

ليلغنن محمد جمال حواجريف دمشق85425274

نوالغنن محمد عمران زين العابدينريف دمشق85525276

منالغنن محمد غياث ضياندمشق85639150

عائشةغنن محمد فرهودريف دمشق85733305

يدمشق85832852
 
هدىغنن محمدصفوان الخرف

37 من 22صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

منالغنن هيثم حالبدمشق85933856

صباحغنن ياش الشواريف دمشق86024358

خلودغيث محمد خي  سالمالسويداء8613550

نهادغيداء محمد علوشريف دمشق86237215

فداءفاتن شادي قرموشهالسويداء8637107

ختامفارس خالد المضيدرعا86415609

هدىفارس طالب الهالالتدرعا86514224

 العليالقنيطرة8665220
ن كاترينفارس معي 

عبي فاروق محمد منار نضيدمشق86730099

نبيلهفاضل اكرم بريكالسويداء8684109

يدمشق86936671
كفايةفاطمة بسام الطهراثن

سهيلةفاطمة زكريا شيخودمشق87037371

أتحادفاطمة ناظم خطيبدمشق87139159

يدمشق87234782
ن الحساثن نرسينفاطمه الزهراء حسي 

وردهفاطمه ايمن سعيدريف دمشق87326588

يدمشق87434602 بج  روالفاطمه بكر شر

ديمافاطمه خالد حدادريف دمشق87526590

زهورفاطمه علي ظاهرريف دمشق87637803

حنانفاطمه محمد زاهر مرزوقريف دمشق87736465

امنهفاطمه مني  شحروردمشق87841360

نرسينفاطمه نارص حجازيريف دمشق87922657

ميساءفاطمه هيثم جمال الديندمشق88036442

تمامفاطمه ياش العسكرريف دمشق88133485

أسمافالنتينا عبده هاللهريف دمشق88222049

ايمانفايزه بسام طهمازدمشق88333860

محاسنفتون فواز عطيهدمشق88436204

هويدهفجر اسامه البيطارالسويداء8854471

عالفجر منيب حمزهالسويداء8864057

بدريهفراس حسان سماحهدمشق88728958

يالسويداء8883554
 
لينافراس فرحان عبد الباف

آمنةفرح أحمد قاسمريف دمشق88935457

رحابفرح غالب نضالسويداء8906628

راويهفرح فادي حمدانالسويداء8916802

لينافرح محمد عزيز السقاريف دمشق89234625

مهافرح محمد غياث الطباعدمشق89332113

ناهدفرح محمد مازن المطريف دمشق89426867

فاتنفرح محمدفاتح جمال الديندمشق89536915

مننفرح موس خليلدمشق89633933

فداءفريال خليل هناديريف دمشق89724761

37 من 23صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

امتثالفلك عامر عمادريف دمشق89825609

نفلك محمد خي  الزريردمشق89933954 دالي 

براءهقاسم عمار ادريسريف دمشق90018159

مؤمنةقتيبة عماد قاسمدمشق90130108

رحابقتيبه مروان الجباعيالسويداء9023638

رويدهقصي ثامر كوكاشالسويداء9034147

مريمقصي عبد الكريم شباطدرعا90415739

رانيهقمر رأفت شقي السويداء9057110

يدمشق90634296
آمنهقمر محمد سامر الدمنن

هيامقمر مهيمن شعبانريف دمشق90737507

عائشهقيس علي ابو خالددمشق90819509

يالسويداء9094390
عالءقيس ماجد القلعاثن

مهاقيس ماهر هاللالسويداء9105253

باسمهقيس محمد العليدمشق91118888

لينا فنديقيس محمود الملحمدمشق91219950

الفتقيس نهاد زهر الدينالسويداء9134149

ي رغيد قصوعهريف دمشق91423718
سوسنكاث 

منتىهكارمن غسان الياسدمشق91534937

يدمشق91633988 راغدهكارول باسل قازانج 

ليلكارول بسام سنجردمشق91734130

المامكرم عبد هللا السيدريف دمشق91818338

حوريهكرم مروان حربادمشق91930114

ملككرم مفيد ابو شقرهدمشق92025806

ي بسام دهماريف دمشق92123722
ميكريسن 

فدمشق92219952 روضه قشالنكريم احمدصالح شر

نكريم بسام الطويلالسويداء9234252 ماجدولي 

ميساءكريم سامر كحيلالقنيطرة9245078

نالسويداء9253710 إيفاكريم شادي الحسي 

يريف دمشق92618013
نجوىكريم عصام النشوقاث 

سمركريم محمد سلطان حداددمشق92724729

هدىكمال الدين محمد ثابتدمشق92825818

فاتنكنان فؤاد مالعبريف دمشق92916497

مهاكنان نسيب حمزهدمشق93025823

انعامالرا حسن فريساندمشق93133649

نهلهالرا زياد رعددمشق93233989

كاتياالرا ماجد الالبدالسويداء9337112

فاتنالنا احمد هنيديالسويداء9346452

سوزانالنا ادهم حسونالسويداء9357553

حمامهالنا اسد الجغاميالسويداء9367065

37 من 24صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

وسامالنا بالل بعلبكيريف دمشق93725309

ميسالنا ثائر اسعدريف دمشق93825310

منالالنا حسام دك البابريف دمشق93925312

رث النا رامي حموليالريف دمشق94023193

يريف دمشق94125315
ميساءالنا زاهر الميداثن

سمرالنا سميح عزامالسويداء9425976

لماالنا عزت الرجالدمشق94335979

سالمالنا محمد خي  االمامريف دمشق94425323

نالنا محمد رضا النحاسدمشق94537027 ياسمي 

رشاالنا محمد سامر النوريدمشق94635710

وفاءالنا محمد عارف برهانريف دمشق94733081

نريف دمشق94825325 ي طربي 
غاليهالنا محمد هاثن

رابعةالنا محمدوحيد درويشدمشق94940252

مريمالنا محمود الشيخريف دمشق95026167

فاتنالنا مسلم الصوصدمشق95132268

نجودالنا نبيل السمانريف دمشق95236519

ايمانالنا ياش صالحريف دمشق95334639

مديحهلبنه احمد القصابريف دمشق95428477

سوسنلبنن سامر اللبابيديدمشق95540257

ن احمد رضندمشق95634460 شذىلجي 

ن باسم الجوخدارريف دمشق95726510 ابتساملجي 

ن خالد حديفهالسويداء9586506 سمرلجي 

ن طالل سعوددمشق95936571 علياءلجي 

ن عدنان غنامالسويداء9606104 غادهلجي 

 علي عبدالرزاقريف دمشق96126596
ن رونازلجي 

ن عماد زيداندمشق96240262 نبيلهلجي 

ن قاسم بعيونريف دمشق96325614 حنانلجي 

ن محمد سامر النحاسدمشق96437028 شذىلجي 

ن مهند الكسمدمشق96532861 ريملجي 

ن وجيه النمرالسويداء9666105 لينالجي 

ن يونس ديوبحماة96720992 نعيمهلجي 

يف الملطدمشق96839187 امللما محمد شر

رواللىم سامر طالب ستوتريف دمشق96932314

يرسىلىم محمد خطيبريف دمشق97037514

فضيهلىم مني  فرحاتالسويداء9716548

فدمشق97233188 رشالميس بسام شر

رنالميس وليد كمال الدينالسويداء9737558

ن عدنان الدباسريف دمشق97437011 مريملوجي 

فاتنلودي عبد الكريم عوضريف دمشق97527544

37 من 25صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

هلور فيصل السمانريف دمشق97625616 سمي 

ميارلورا باسم زينوطرطوس9778474

عفافلورانس صائب عدلهدمشق97823714

يدمشق97935983
نىهلونا محمد جالل التكرين 

رنالؤي مجدي حديدالسويداء9804306

ميس عليليا نوار الدربوليدمشق98137424

لماليان احمد مهرهريف دمشق98226876

ي الدباغدمشق98332581
نورليان باسل البوسر

ايثارليان محمد مازن البجدمشق98432582

مديحهليث اسامه ابو عسافالسويداء9853711

سناءليث فايز عدنانالسويداء9864155

رنداليالس اسامه الريسدمشق98738422

عائدهليالس علي نمرريف دمشق98827441

ن السمرهريف دمشق98933729 رزانليالس ياسي 

مديحهليلوز صالح الدين عمرالحسكة99011805

راغدهليل حسام مسكهريف دمشق99128356

شذاليل خالد هنيديالسويداء9925993

ريمليل سامر المغوشالسويداء9937221

ن اياد ايوبدمشق99432590 شذىلي 

 بهاء الدين الزرعيدمشق99540281
ن راضيهلي 

ن خالد عبدهريف دمشق99625694 سهادلي 

يدمشق99732862  عامر الحلن 
ن هناءلي 

وكه الشهي  بعسليهدمشق99833571 ن فراس مي  عبي لي 

ن قاسم بعيونريف دمشق99925622 حنانلي 

يريف دمشق100037157  المع القرث 
ن فاتنلي 

ن ماهر ايوب اغاريف دمشق100134664 نور الهدىلي 

ن محمد االكراددرعا100222360 اسيهلي 

ن محمد زهي  االمي دمشق100334162 عبي  الشحاداتلي 

ن محمد مهند المضيدمشق100437033 ثريالي 

ن محمود الجلبريف دمشق100525371 رشالي 

ن وائل محمودريف دمشق100627633 رنالي 

ن ياش الحمصيدمشق100732595 ريملي 

يدمشق100835104
رحاب حشمةلينا احمد زريف 

سهي لينا عزام السبعريف دمشق100925376

رهيفهلينه علي الشعارريف دمشق101036566

ساميهماجدة جمال األحمرريف دمشق101122435

ثناءماجدة محمد لؤي العشدمشق101232599

لينامارال باسم خليفهدمشق101339202

هيامماري اياد حداددمشق101433971

37 من 26صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

روالماريا محمد سعيد القطيشالقنيطرة10158296

ايمانماريا معتوق الطويلالسويداء10166001

رحابماريا نضال عبدهللا الجوالهدمشق101738031

منالمارية احمد ماهر قدوريدمشق101841396

ليناماريلال رامي العكهدمشق101932605

كريف دمشق102025385 بنانهماريه رفعت الي 

أروىماريه عمار الدقرريف دمشق102126957

غاليهماريه محمد فضل كفتاروريف دمشق102225388

راميامازن جهاد النبكيدمشق102321846

مراممازن محمد عجاجهدمشق102430125

ريماماسا بشار العمريدمشق102533881

يريف دمشق102634673
منالماسة أحمد حجازي كيالثن

يماسه رائد عداوسدمشق102737430 عال االدلن 

مننماسه عبد الرحمن الشيخ سليمانريف دمشق102827770

هالماسه مازن الدقاقريف دمشق102925399

ايمانماسه محمد الصفديريف دمشق103027448

فاطمهماسه محمد بشي  شيولريف دمشق103132811

يريف دمشق103226886 مروةماسه محمد جي 

ثروت السيدماسه محمد رحيمدمشق103332712

يدمشق103436531
سهامماسه محمد زياد االسطواثن

رهامماسه محمد غياث الملكريف دمشق103526959

مياسماسه محمد ماهر مريدنريف دمشق103626887

رجاءماسه محمد مجي الدين السايغندمشق103733887

سناءماسه محمدبسام الواعريف دمشق103825627

ي الموره ليريف دمشق103926602
سوزانماسه محمدبهاءالدين الباثن

هناءماسه محمدكمال المنجددمشق104033414

رشاماسه محمود السماندمشق104132869

سمرماسه مدين عزيزريف دمشق104223875

هيمامايا احسان نرشالسويداء10436971

ميادهمايا باسل جرجوردمشق104434025

هناديمايا بكري عاتكهدمشق104535741

مننمايا خالد جحادمشق104632275

سيدهمايا رامز نارصريف دمشق104726891

نمايا سمي  شنيارهدمشق104833973 ميشلي 

همايا عادل حامدالسويداء10496508 شهي 

لىم ميهوبمايا علي محمددمشق105032769

هالمايا مازن الدقاقريف دمشق105125414

رشامايا محمد باسم الحمويريف دمشق105225416

ودادمجتن  ابراهيم السايردمشق105325869
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

اعتدالمجد الدين نبيل مربيهدمشق105429061

لبنهمجد سعيد عزامالكويت105510120509

اشتياقمجد شفيق حالوهريف دمشق105635492

رغداءمجد عماد الدين ابو ديلدمشق105724751

يدمشق105829048 فاتنمجد فراس الحلين 

يالسويداء10593975
ن
عبي مجد فوزات الشوف

يريف دمشق106017158
مرفتمجد نورالدين معضماثن

يريف دمشق106117161
نضاتمجدالدين ربيع خوالثن

صالحهمجدي تيسي  صقرريف دمشق106218727

افنانمحمد احنف الريسدمشق106323790

خلودمحمد امجد سمي  شيخهدمشق106418711

خبصهمحمد امجد محمد دقدوقريف دمشق106515992

ايمانمحمد انس ماهر بكرريف دمشق106617609

فاطمةمحمد انس محمد جمال قربان باروديدمشق106729276

ن عز الديندمشق106817328 ندىمحمد انس معي 

ورودمحمد انور احميددرعا106921207

ليلمحمد اياد الفالحدرعا107021208

رشامحمد أديب محمد ماجد حمادهدمشق107118707

يدمشق107220617
ريممحمد أمجد عمر بازرباسر

هناديمحمد أيمن سوداندمشق107323805

لىممحمد براء محمد ايهاب فطايريدمشق107420788

نريف دمشق107515346 ميادهمحمد برهان شاهي 

يريف دمشق107617586 ليلمحمد بسام الحفي 

كفاحمحمد بسام مني  الصالحالقنيطرة10775261

مطيعهمحمد بشار نذير عبد المجيدريف دمشق107815511

غاليهمحمد بشي  بالل كركنديدمشق107917332

ثناءمحمد ثائر طارق الشقرهدمشق108022566

يمحمد جهاد محمد بالل الغمياندمشق108117826 سامره المرج 

رندامحمد جودت محمدبهجت نادريريف دمشق108217179

لبننمحمد حسان نجمهدمشق108323834

مريممحمد حسن طعمهدمشق108424762

وفاءمحمد حسن محمد يوسف سلومدمشق108522572

ن شيخ عمردمشق108619996 لينامحمد حسي 

رفاهمحمد خليل ابراهيم جمعهدمشق108730291

ةمحمد خي  احمد ابورقطيريف دمشق108816519 سمي 

ندىمحمد خي  عالء الدين مريمريف دمشق108917613

املمحمد خي  مني  حمادهريف دمشق109017614

ساميهمحمد ديب عبيددمشق109118689

نادرهمحمد رامز شعبانريف دمشق109219105
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ن ف جامعة دمشق- أسماء الناجحي 

عفافمحمد رضوان مهند مراددمشق109319334

يمحمد زيد محمدحسام النحاسدمشق109420086 شذى القباقين 

رنامحمد سامي مازن ضياندمشق109530307

رشامحمد عبد الرحيم الحايكدرعا109614716

نجاحمحمد عبد الرزاق صالحدمشق109727381

فريدهمحمد عبدالنارص الكنعاندمشق109821899

منالمحمد عرفان التليدمشق109923906

ن عالء الديندمشق110029357 منالمحمد علي حسي 

خديجهمحمد علي ناصيفريف دمشق110115741

ناهدمحمد عماد النصاردرعا110215743

ريم لبادمحمد عمار حجيجدمشق110317809

نورمحمد عمار محمد هادي المنقلدمشق110422598

يمحمد عمار ياش حناويدمشق110527600
اماثن

غاليهمحمد عمر السكافريف دمشق110615239

رنامحمد عمر عرموشدمشق110718206

ايمانمحمد عمرو امي  خلفدمشق110821225

نجوىمحمد فتجي محمد لؤي الهنديدمشق110920654

يدمشق111017046
ميساءمحمد فراس غياث مرعي زنجاثن

يدمشق111126012
رنامحمد فواز الصالحاثن

لمامحمد فوزي الموصليريف دمشق111217710

آمنهمحمد قاسم سيف الديندمشق111326016

هبهمحمد كامل زرزوردمشق111420601

فدوهمحمد كمال ابو حمزهدمشق111523931

سميحهمحمد مأمون جودت المهديدمشق111620657

نىهمحمد مجد عامر كبابدمشق111724112

سليمهمحمد محمد سالم حواجدمشق111829207

فت تاجومحمد محمد شاهر نجاريدمشق111917504 مي 

عيدهمحمد محمد وجيه الحمصيدرعا112015388

سوسنمحمد محمدزهي  االخرسدمشق112127430

يريف دمشق112218365 ميادهمحمد محمدمازن الذهن 

هناءمحمد مدين الكلشدرعا112315242

اوكسانامحمد مراد احمد المنديليدمشق112424116

نىهمحمد مصعب سامر الفحلدمشق112527643

ناريمانمحمد ملهم احمد صالح مرعيريف دمشق112617621

سماحمحمد ممدوح محمد الصغي دمشق112727648

ليندامحمد مني  الحموددمشق112826040

ايمانمحمد مؤيد موفق عبد الهاديدمشق112922609

ربيعةمحمد نارص سعديدمشق113023975

مريممحمد نجيب فاروق التكلهريف دمشق113115520

37 من 29صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
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نوالمحمد نزار العماردرعا113214098

رويدهمحمد نض السماعيلدمشق113321939

ن حسنريف دمشق113417624 ينمحمد نور حسي  شي 

رندامحمد وائل محمد وسيم شوماندمشق113519563

بدورمحمد وسام حسام الدين عزيزيهدمشق113620672

داللمحمد وليد العوادريف دمشق113718707

يمحمد يامن ايهاب النمليدمشق113817439
فاتن القضماثن

ملكمحمد يحن  العماريندرعا113921261

نورمحمد يحن  مازن الكجكدمشق114027690

داللمحمدأحمد محمدبشار العشدمشق114121944

لبننمحمدبشي  محمدنادر موالديدمشق114220372

خانممحمدحذيفه محمد زباددمشق114320374

خلود ايبومحمدحذيفه محمدعمار عطفهدمشق114420072

غنن موسمحمدحمزه اياد الحرشدمشق114520075

سوزانمحمدخي  حسان الحمددمشق114620380

يدمشق114729311
ميادهمحمدخي  هشام اللبواثن

ن ناعمهدمشق114820381 مريممحمدراتب ياسي 

ايمانمحمدرضا طه محمدريف دمشق114917180

نورا حليمهمحمدعامر محمدهناد آمنةدمشق115020099

شهنازمحمدعلي هشام صهيوندمشق115122597

رثنمحمدفائز محمود القواصريف دمشق115217363

مديحهمحمدفراس غسان غنومدمشق115324098

يمحمدمظهر محمدمروان سلومدمشق115420139
خولة وجهاثن

هنادي البغداديمحمدوسام اسامه العرقسوسيدمشق115520152

رغدهمحمود ابراهيم دكدكدمشق115624909

رنامحمود رأفت العماريدمشق115727708

ندمشق115829469 امينهمحمود محمد شاهي 

محاسنمحمود مجي الدين طريددمشق115918922

 الحاج عليريف دمشق116015427
فاطمهمحمود مصطفن

فاطمهمحمود نزار عودهدمشق116124204

ريممحمود وجيه تينهريف دمشق116217821

مهامرام طريف الشيخدمشق116332278

منالمرام محمد زياد خورشيددمشق116441406

منارمرام محمد فؤاد الشيخ النجارريف دمشق116523462

منالمرتصن احمد شيخ عيىسدمشق116618747

املمرح جاسم العوادالرقة116710994

حنانمرح غسان سليمانريف دمشق116826173

خلودمرح فيصل الدعبلالسويداء11696405

ربابمرح ممدوح سفافريف دمشق117025418
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نالسويداء11716813 منارمرح هيسم السمي 

يالسويداء11724110 همرهف اركان الحلن  زهي 

يدمشق117318153 منالمرهف سامر الخضن

فاطمهمروة حسن العبيدريف دمشق117427453

هناديمروة محمد اسويدريف دمشق117524611

نضهمروه خلف سهوريف دمشق117627454

اياتمروه محمد اديب عيونريف دمشق117732826

داللمروه محمد بشار الشيخدمشق117838051

اروادمروى عمران البيسريف دمشق117928833

ريممريام فادي وهبهريف دمشق118027455

هندمريانه غسان العاقلالسويداء11816453

ف الدينريف دمشق118237021 أمنةمريم البتول أنس شر

فرحمريم امجد البلعهريف دمشق118325424

رانيامريم اميل حاطومالسويداء11846866

وزمريم دياب غديريف دمشق118526328 في 

منالمريم زهي  عثمانريف دمشق118627456

هدىمريم عيىس شحرورريف دمشق118725633

ربيعةمريم غسان بريدمشق118841415

هالهمريم محمدنادر لباددمشق118936931

سيمامريم محمدنهاد شيخ عوضدمشق119041523

صفيهمريم محمود البقاعيريف دمشق119135173

فاطمهمريم نهيد ضاهرريف دمشق119228611

ندىمصطفن حسن حموددمشق119318749

ليلمصطفن محمود السماعيلدمشق119422658

ابتساممصعب زياد عالء الديندمشق119529500

سهاممعاذ جاسم الزباردمشق119618227

ف الدينريف دمشق119719148 ناريمانمعاذ فتجي شر

هناءمالك أحمد الخلوفريف دمشق119824769

امينه عليويمالك حسن الحماديدمشق119932715

سناءمالك سميح ابوعجرمالسويداء12006715

امنهمالك قاسم عياشدرعا120125547

مخلصهمالك محمد بشي  ضبعاندمشق120238059

نازكمالك نجيب فايز جحهدمشق120334316

ناريمانمالك وائل الرفاعيدرعا120423675

ليلمالك يمن فرجالسويداء12056012

نرسينملك نبيل فلحوطالسويداء12065723

رشاملكه عبد الرزاق المجركشريف دمشق120734710

هالسويداء12084631 هملهم نعيم غي  سمي 

صباحمنار ابراهيم مقصوصريف دمشق120927461
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إيمانمنار يوسف الراعيدمشق121034624

يدمشق121135766 ناهدمنور محمد سليم قلعج 

هالهمنن فواز الرجلهدمشق121234482

رندهمني  محمدبشار القاريدمشق121317150

مجدمنيه وليد المانعدمشق121432637

ايمانمها عبد هللا الكلشريف دمشق121535184

احالممهاب محمد العبد هللاريف دمشق121617640

رنامهند ضياء الدين منصوردرعا121720521

صبحيهمهند عادل حمداندمشق121829534

همهند ياش باكي درعا121914724 سفي 

فاطمهموس احمد رمضاندمشق122027788

نهيدهموفق فريد الفروانريف دمشق122116820

هديهمؤمن عصام شعيبدمشق122229023

يريف دمشق122337014 نهيدمؤمنه عبد الرزاق الذهن 

ميساءمؤمنه محمود رجبريف دمشق122433492

رابعهمؤنس محمد سعيد ابو حويهدرعا122515463

ن نضالسويداء12264539 نوالمؤنس معي 

مريممؤيد محمد خي  بكوردمشق122727278

عائشهميار ابراهيم حميديريف دمشق122826184

سمياميار أحمد جيجانريف دمشق122926185

ماجدهميار وحيد أبو كرمالسويداء12304441

هدىمياس عبدالفتاح صندوقدمشق123134675

ندمشق123240352 يمياس محمد خي  ياسي 
اماثن

ردينةمياس نبيل حمدانريف دمشق123316821

نا رمزي الراشدالسويداء12346721 سوزانمي 

نا غسان العيسىميدمشق123533213 هياممي 

يام سلمان ربيعريف دمشق123633766 مننمي 

يال سامر الكبةريف دمشق123725438 كندهمي 

هميس بشار العوامالسويداء12385659 امي 

ريماميس خطار عزامالسويداء12397206

ندىميس عمار ابوصبحهريف دمشق124026770

ن شناردمشق124132280 صفاءميس معي 

يالسويداء12426409
زهر الهيلميس مؤنس العرموثن

هناءميساء ذيب ابو صعبريف دمشق124327052

ورودميسم انس قعبوردرعا124430716

مازنهميسم عبد الرحمن البلبوصريف دمشق124532348

فاطمهميسم محمد خالدريف دمشق124628691

ريتاميشيل واصف اندراوسريف دمشق124720167

يريف دمشق124828498
فاطمهناديا عماد فليطاثن
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سعيدهنادية محمد العواد عمي ريف دمشق124927468

رناناديه محمود بدويدمشق125035780

منننارت جمال سطاسدمشق125127797

غادهناره هيسم مالكالسويداء12526410

فالسويداء12536819 جيهانناريمان نشأت شر

تغريدنازك محمد الصيادالسعودية125410120358

خولهنارص محمدطارق الشعاردمشق125517151

يالسويداء12565660
سهيلهنانىسي بركات الغوثاثن

ي حكيمهدمشق125732644 رنانانىسي ناج 

هنادينايا صالح صالح العبدهللادمشق125834484

عال صالحنايا مهند مسلمدمشق125935934

ندمشق126026271 نهالنبيل منصور حجي 

نرسيننتالي جابر السعديدمشق126134322

نورهنجاح فاروق باجيكوريف دمشق126237526

رجاءندى احمد عرفان وزاندمشق126334626

ريماندى اياد عبالدمشق126433956

مهاندى تيسي  الشحفالسويداء12655577

 الغوليريف دمشق126627471
ن داللندى حسي 

صفاءندى ماهر حمزه عبد القادرريف دمشق126729263

دانيا عامرندى هيسم ابو العيالدمشق126835125

سهامندى وليد ريدانالسويداء12696270

سناءندى يوسف طبوشدمشق127035790

رامانذير مني  الشحروردمشق127122133

ن زياد رشيدالسويداء12727049 جهاننرمي 

عبي نسيب محمود البارددمشق127330462

نوالنسيبه علي غانمريف دمشق127435196

رانيهنعيمه ابراهيم الخطيبريف دمشق127525449

يالسويداء12766436 نرجسنغم بسام ابو تراث 

اسماء الحسننغم خالد الخطابدمشق127735131

ثروةنغم رضوان ابو عسافالسويداء12786024

جيالننغم عبد الحكيم عوضريف دمشق127937315

فاديهنغم علي قبالنريف دمشق128027556

سماهرنغم عمر قالريف دمشق128128249

اميمهنغم مالك بريك هنيديالسويداء12826115

مارينغم محمد االبراهيمدمشق128337201

نورالهدىنغم محمدحازم حمادريف دمشق128425806

ماجدهنمي  أيمن صافيهريف دمشق128534743

رغدةنىه محمد رامز عصفوردمشق128638841

هنوار وسام زريفهالسويداء12874192 شهي 
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رشانوال ياش الطباعريف دمشق128826430

منننور الدين صالح ابوصعبالسويداء12894223

رجاءنور الدين عزو محموددمشق129027827

يدمشق129140992 سحرنور الهدى امي  عبد النن 

هنادينور الهدى غسان الفحلريف دمشق129225477

دانيهنور الهدى محمود شعراويدمشق129338102

هالنور أسامة عاضيريف دمشق129425458

سناءنور حسان بقلةدمشق129532654

نريف دمشق129633779 رانيهنور حسن حسي 

يدمشق129738478 مهانور عامر الرساقن 

رائدهنور عبدالمجيد فخرالدينريف دمشق129828504

سناءنور عزات الجغاميالسويداء12996026

رنانور عصام الدهانريف دمشق130034752

ميادهنور علي اسماعيلدمشق130136252

منالنور عمار شودبريف دمشق130227889

ندىنور فادي عبيدوريف دمشق130325465

نورانور فايز الرفاعيدمشق130433907

نهرنور محمد اديب الشقلليدمشق130538092

منارنور محمد بسام االعوردمشق130638479

فاطمهنور محمد خالد بريغشريف دمشق130722672

هيامنور محمد عرفان أيوب آغادمشق130834524

جومينهنور مروان ابو دقهالسويداء13097124

جمانهنور موفق رجبدمشق131035801

ضجنور نبيل غنمهدمشق131136616

ابتسامنورا نارص الشبليالسويداء13126027

يدمشق131338853
نجاحنورا هيثم البوسر

شاديهنورالهدى رياض حمدانريف دمشق131425643

فتنورالهدى محمدوحيد حدادريف دمشق131526614 مي 

منالنوران فهد الحاج عليريف دمشق131625644

ن رأفت السعديدمشق131734032 مي  ليناني 

وز محمد عمردمشق131837337 هدايتني 

يريف دمشق131922466 ميرسهاجر محمد حسن شلن 

هدىهاما خالد خزعلالسويداء13206517

ريمهبة هللا حسام تميمدمشق132135991

نايفةهبة هللا عدنان نقرشريف دمشق132234782

رويدةهبة خالد الخطيبريف دمشق132329192

خولةهبة عبد السميع الكنجدمشق132440421

فاطمههبة ماهر حسندرعا132522477

خلودهبة محمداسماعيل األحمرريف دمشق132634779
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املهبه احمد غنامريف دمشق132724785

ايمانهبه محمد الشايطهريف دمشق132823359

تغريدهبه محمدخي  السعوديريف دمشق132925648

لميسهدار محمد عربدمشق133032880

فاطمههدى محمد اكرم المضيدمشق133135818

ايمانهدى موفق النابلىسيدرعا133222820

أروىهدى نزار بركاتريف دمشق133329272

مروههديل اياد عبد الخالقالسعودية133410120505

روزينههديل حسام قيضالسويداء13355666

مريمهديل عبدهللا الدعبولدمشق133636264

فادياهديل عدنان العلي الرفاعيالقنيطرة13378598

ي جنيديدمشق133837219
عبي هديل هاثن

ن عطاالقنيطرة13398961 ريمههزار حسي 

يدمشق134020693
ن
علياءهشام عبد الوهاب السيوف

اناسهال خليل قطاشدمشق134140440

نبالهال كامل الخباز الملقب بالتاجرريف دمشق134225493

روالهمام أيمن بالنالقنيطرة13435607

مهديةهمام عبد الماجد قادريالقنيطرة13445264

ميلههمام فوزي درويشالسويداء13454162

يهمسه رياض السمانالسويداء13466276
أماثن

الماهنا احمد منالعليريف دمشق134726617

ناريمانهناء صفوان العشعوشالسويداء13487226

فاطمهناء عبدالكريم الزيارهالرقة134913644

هناديهناء محمد ركان ويسدمشق135032284

خلودهناء مصطفن كوسه حسندمشق135135828

سعدههنادي سهيل العيىسريف دمشق135222922

صفاءهنادي مأمون عيونريف دمشق135332902

هيامهنادي هيثم الرشيد ابازيددرعا135422205

سعادهنار علي عيىسدمشق135536014

صفاءهند نمي  الشحفالسويداء13566729

هانيههيا بشار حمدوندمشق135734490

رشاهيا حسام العقاددمشق135832147

نجوىهيا سعد الدين سليماندمشق135941023

املهيا نهاد صبحدمشق136035940

يريف دمشق136124297 بسمههيام ايهم السبسن 

فردوسهيفاء يوسف حيدرريف دمشق136234033

ن عامر النمطالسويداء13636423 عاليههيلي 

ميليناهيلينا ايمن حسندمشق136437223

سناءوائل احسان الباروكيالسويداء13653848
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رحابوائل عبدهللا محفوضدمشق136621191

وزوائل نظىمي حنا رزيقدمشق136727854 في 

سهاموجد خالد جمعهالقنيطرة13688600

افتخاروجد سليمان سالمريف دمشق136937659

رباحوداد جودت األحمددمشق137036270

ربابوداد عاصم وزاندمشق137141498

صفاءوديس اسامة عبد المجيددمشق137232674

فاطمةوردة أنور جابردمشق137333917

هديةوفاء سمي  الدنفريف دمشق137433409

سحروفاء عماد الشيخدمشق137541033

ابتهالوالء ايمن الحجليريف دمشق137636873

يريف دمشق137722928
فطيموالء خالد الكيالثن

يوالء زهي  زريقدمشق137837346
تهاثن

هناءوالء محمد خي  شيولريف دمشق137937126

فاتنهوئام نزار صالح الدينالسويداء13806631

لمياءيارا فارس محموددرعا138122406

رواءيارا نزار جربوعالسويداء13826034

ن تيسي  هاللالسويداء13836833 ميسونياسمي 

ن غسان شعبانالسعودية138410100002 سوزانياسمي 

ن احمد ابو رجبه نشاردمشق138527876 دانيهياسي 

يدمشق138618351
ن سجيع العنينن فيانداياسي 

يدمشق138724388 ن محمود الطبج  فلكياسي 

رغداءيحن  حسن عبودريف دمشق138818231

سمريحن  علي حمامهريف دمشق138918232

ليليعرب أنور الحسنيهالسويداء13903795

نجالءيمار ايمن وردهريف دمشق139124172

هدىيمام بالل الدنيفاتدرعا139224166

راغوسهيمام غسان صفايادمشق139326380

مننيمان نبيل بزازهدمشق139436015

مريميمنن محمد الحطابريف دمشق139525815

غيداءيمنن معاذ عبد الغفوردمشق139638137

سهاميوسف ايمن الحمويدمشق139718984

هنايوسف ايمن العليريف دمشق139818828

انعاميوسف ايمن الغيثدمشق139918288

رشايوسف محمد نحيليريف دمشق140016899

يدمشق140124450
جيهانيوسف وليد شين 

ىيوشع سعدالدين جفولدمشق140221010 برسر

شابيونس ماهر احمددمشق140324453

مراجعة الوزارةسنا عبد هللا المالح
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

37 من 37صفحة 


