
  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

يه حسام ضاهرريف دمشق122050
ّ
سيلفتإ

إملإبتسام دمحم سليم إلوتاردمشق242834

ميساءإبرإر دمحم زإدهريف دمشق324354

يدمشق433263 روإلإبرإهيم إحمد إلشعب 

خاتونإبرإهيم مطر بكريدير إلزور57514

آمنهإحمد بدوي عالم إلحاج إبرإهيمريف دمشق618056

رغدإحمد بسام إلخلفدمشق722052

بثينهإحمد خالد حجازيريف دمشق818380

سوسنإحمد ربيع زياد إلملطدمشق925095

يدمشق1019121
 
سالمإحمد شامل مهند إلدإغستاث

رإبحهإحمد صفوإن نرصدمشق1125074

يدمشق1219112
 
ملكإحمد عبد إللطيف إلزيناث

رناإحمد عزت وتردمشق1331073

مدرعا149065 جهينهإحمد دمحم إلب 

يدمشق1521208 لينه فليونإحمد دمحم جب 

سعادإحمد دمحم علي إلجملدمشق1619505

دإنهإحمد دمحم قدهدمشق1726532

رناإحمد دمحم نساجدمشق1827637

دإنيهإحمد نوإر طباعدمشق1922063

هيامإحمد وليد إلدودمشق2033309

منال إلحناويإحمدإلصديق دمحمفوإز إلحلودمشق2121229

يإدم نزإر شقدمشق2221234
 
هدى إلرسغاث

هالةإري    ج فايز إلمرصيدمشق2338579

يدمشق2426562
 
ندىإسامة إبرإهيم رقوػ

ودإدإسامه عمر إلشمافيريف دمشق2515388

ي إلعسليدمشق2628756
 
رزإنإسامه ماهر صاػ

فتحيهإسامه دمحم إلكرديدرعا2710704

صفاءإسامه دمحم سعيد إحدبدمشق2828757

نجوىإرسإء إسحق إدريسريف دمشق2938484

ميساءإرسإء جبل إلجابرريف دمشق3040088

علياإرسإء خليل إلشوفيدرعا3116642

فضيلهإرسإء عبد إللطيف إلشوفيدرعا3216446

هناديإرسإء دمحم مازن عصفورريف دمشق3338861

فخريهإسالم ضياء إلدين بركاتدمشق3424043

مريمإسماء إحمد سلطانريف دمشق3526283

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

47 من 1صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

مريمإسماء خالد إسمب دمشق3639095

ميساءإسماء زهب  إلذيابريف دمشق3734642

يدمشق3836099
فاطمهإسماء عبد هللا مارديب 

مب إسماء عبد إلهادي إلمليحانإلقنيطرة397734

مب إسماء عبدإلرحيم موزهدمشق4039676

حنانإسماء عصام حرإبهريف دمشق4127690

يفهدرعا4219015 عبب إسماء قضي إرسر

هدىإسماء دمحم خب  إلدهاندمشق4337148

إملإسماء دمحم رضا إلمرصيريف دمشق4424041

وفاءإسماء محمود حاج حسنريف دمشق4529808

عايشهإسماء نارص إلخلفريف دمشق4623686

سهامإسمهان إيهم إلدرويشدرعا4714289

ف مزيد دليقانإلسويدإء483836 بسمهإرسر

يريف دمشق4916323
 
ف يارس جوماث ميساءإرسر

نهيدهإعتدإل دمحم زؽي بقلهدمشق5035726

ليناإعتدإل دمحم عوض دللولدمشق5141885

عزهإفروديت ربيع كرمهدمشق5237623

سناءإفروديت رضوإن شودبدرعا5319019

إمينهإإلء صياح شعبانريف دمشق5427691

ثناء إلمعيوفإإلء عبود إلمحمددمشق5536464

هناءإإلء عالء إلدين إلسعديإلقنيطرة567228

فتإلحسن علي دوبادمشق5720680 مب 

بارعةإلمنترص باهلل نزإر بياعةدمشق5821023

مؤمنهإلىم عماد عبد إلرحمنريف دمشق5937537

رإنيةإلىم دمحم يارس إلوإسظيريف دمشق6025137

سناءإلهام نضال حسندمشق6139039

يدمشق6220048
ماريإلياس جورج إلعنيب 

سعادإليسار سعيد جاموسريف دمشق6335462

رشاإليسار شادي إلبشارهريف دمشق6436034

ي إلسليماندرعا6514250
سمرإليسار عبد إلغب 

نرسينإليسار فوإز إلعليدمشق6640893

مب إلي   بسام فروخدرعا6717001

برإءةإمارة خالد حمصيةدمشق6843690

ماليتياإمجد إكثم فرجإلقنيطرة695188

غادةإمجد رجا يعقوبدمشق7026594
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هناءإمل إمجد مثقلونريف دمشق7125143

روزيتإمل عصمت عطاإلسويدإء725369

رشاإمب  عالء جمولإلسويدإء733422

دليدهإنجال إبرإهيم نعمهريف دمشق7436053

ي موس طويلريف دمشق7536059 إخالصإنج 

ودمشق7620049 هيامإندريه جان مب 

إملإنس مهند إلنحالويدمشق7727687

إنتصارإنعام سامر إلقالشريف دمشق7823857

هإنعام نزإر باللريف دمشق7939305 منب 

سىهإنغام رإئد إلشحفإلسويدإء806508

مب إياد إحمد بشار إلهاشىمي إلبغدإديدمشق8133847

نازكإياس سمب  إلعوده هللادرعا8210820

عائشهإيثار جمال إلعماريندرعا8313036

مزكينهإيفا صفوإن سامودمشق8436757

حسناءإيفاء دمحم فريد إلحمضيريف دمشق8523659

يدمشق8635189
 
نهله إلسايسإيمان إحمد إلحرستاث

مريمإيمان سامر عجاجدمشق8737713

مهاإيمان عبدإلقادر شيخ دمحمدمشق8835022

منالإيمان عمر ذيبانإلقنيطرة898233

باسمةإيمان عوض مرعيدرعا9014175

منتىه إيبوإيمان محمود إلمشدمشق9136452

ليناإيىمي روميو فرحدمشق9235286

تغريدإيناس فرإس إبوصعبإلسويدإء936399

نسيبةإيناس دمحم جوخدإردمشق9436758

ناهدإيناس وسام ندهريف دمشق9538526

كوثرإيه إكرم إلنجالتدرعا9615483

تغريدإيه هللا إنس عليوي إلسفاندير إلزور979865

يإلسويدإء985195
هدىإيه إيمن إلعريض 

سعادإيه رفيق إلعاقلريف دمشق9933513

ي إمي  دمشق10037706
رشاإيه سليم قاص 

برإفدإإيه عبد هللا إلمرصيريف دمشق10129320

كريف دمشق10228026 ىإيه كمال إلب  برسر

ليلإيه دمحم بالل قويدردمشق10338583

ليندإإيهم بهاء إلي   عمارريف دمشق10416340

يإيهم رإئد إبو عاصيدمشق10532789
 
إماث
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عبب إيهم فايز شباطدمشق10622477

سمرؤرسإء حسن جمعهدمشق10736101

سميهؤناس دمحم إلحمويريف دمشق10835469

ي نبيل إللحامريف دمشق10927694 فادياؤنج 

كوثرؤياد خليل حسنإلكويت11010120526

ؤيالف علي خرإطهريف دمشق11122736
مب 

يإلسويدإء1125371
 
إحالمؤيناس عادل إلجوماث

ي عماد إلدين كسحوتريف دمشق11319130 سمرأث 

ي مازن إلزحيليدمشق11421191 رإنيا إلرتاأث 

ي دمحم رشيد إلزغب دمشق11520230 بتولأث 

ي مروإن فهدإلسويدإء1163828 رباحأث 

هريف دمشق11716196 ي موفق إلغب  سمياأث 

هالأثب  إدهم علوإنإلسويدإء1185906

زهورأحمد علي حبوشدمشق11919113

يدمشق12023626
بيانأحمد دمحم إبرإهيم إلخشر

يأحمد محمود حورإنيهدمشق12121219 إيمان إلذهب 

إري    ج إلعبد هللاأسماء جميل إلعيددير إلزور1229382

يريف دمشق12333453 نجومأسماء عمر بلطه ج 

يريف دمشق12433454
 
يأسماء فهد بويضاث

 
إماث

حسناءأسماء نور إلدين إلحرإؾيدمشق12537911

مب أسماء ينال سليمدمشق12643834

مب ألىم خلدون إألسعددمشق12735268

سعادألىم دمحم حاتم يونسريف دمشق12825761

ـيريف دمشق12924890 رهفألىم ميرس كوإل

عبب ألىم يوسف يوسفدمشق13037622

سوسنأليس مازن إلعبد هللاإلقنيطرة1318239

رناأليسار أنس إلمرصيدمشق13237811

إديلأليسار بالل غنامدمشق13338111

إملألي   بشب  إلسبعإلسويدإء1347303

دينب  ألي   سليمان مخولريف دمشق13523601

هأمارة فضل هللا بو شاهي  إلسويدإء1366065 رمب  

ي عمر حسي  ريف دمشق13726290
 
مؤمنهأماث

هباأمب  رمزي إلحسي  إلسويدإء1383241

سناءأمب  سمب  إبوزين إلدينإلسويدإء1392956

يدمشق14019126
 
ةأمب  دمحم شفيق إلميدإث أمب 

47 من 4صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

هدمشق14122074 إإلءأمب  دمحم شورسر

ة إمب  قاسمدمشق14244165 ليناأمب 

يدهريف دمشق14326478 ه إسماعيل رسر غصونأمب 

ودإدأناس هيسم إلصفديريف دمشق14440144

آمنهأنس محاسن زكريادمشق14525580

هالةأية دمحم خالد حمودهدمشق14643697

أيمن دحام إلعليدمشق14722476
مب 

شاديهأيه فوإز مرشدريف دمشق14837944

ياسمي  آرإم منب  عقيلدرعا14910359

رإنياآإلء إدهم بالنريف دمشق15025881

رنده خطابآإلء إسامه إإلسوددمشق15138879

شمسهآإلء جاسم إإلحمدريف دمشق15228394

ريف دمشق15335455

ي إلشهب  بشيخ 
آإلء جهاد إلتنوج 

سناءإلرسوجيه

ميساءآإلء عبد إلرحيم كمال إلدينريف دمشق15434138

إيمانآإلء عبد إلنارص إلذيبدرعا15516451

عائشهآإلء كامل إلفروإندرعا15619021

باسمهآإلء مصطؼ  أبو حسنريف دمشق15722281

زهورآإلء وليد زرزورريف دمشق15828182

رإمياآليسار إسامه شقب إلسويدإء1597302

روضهآمنة إسامه طحانريف دمشق16029393

يريف دمشق16126742
 
إيمانآمنة عبد إلحكيم إلحورإث

هآمنه إحمد إلخرص دمشق16237808 إمب 

ناديهآمنه دمحم إلهنديريف دمشق16336044

يآنابل جورج بحريدمشق16436836
سيلؼ 

فاطمهآية إيهاب عقيلريف دمشق16529820

زبيدةآية ثائر حليريف دمشق16622298

صفاءآية عمر حبابهريف دمشق16729929

يدمشق16835188
 
نينا إلموصللي غنامآية دمحم مالك جليالث

حنانآيه إحمد حوريهدمشق16938597

رناآيه إسامه قطيطدمشق17040538

سناءآيه إسعد إبو منذرإلسويدإء1715194

نادياآيه إنور دمحم عليدمشق17240539

هبهآيه بسام إلحافظدمشق17336310

لينهآيه تيسب  قنب درعا17419049

نوطيإلسويدإء1757252 وزآيه جهاد إلب  فب 
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هدىآيه حسن بكريريف دمشق17628704

يريف دمشق17724610 هناءآيه رضوإن إلمرج 

ليلآيه زياد إلمعازإلسويدإء1786400

فادياآيه عبد إلكريم جبارهريف دمشق17938588

فريالآيه عبد إللطيف درموشريف دمشق18022536

هبهآيه دمحم إلصباغدمشق18137344

رفآيه دمحم إلمهدي إلتونشيريف دمشق18225169

ليلآيه دمحم حسام إلشعارريف دمشق18327074

ثناءآيه دمحم نبيل إلحناويدمشق18435293

عالآيه مسعود إبو سعدإلسويدإء1855852

زينبآيه نصوح إلطويلدمشق18640013

مب آيه يوسف شقب إلسويدإء1877308

إحسانباسمه بسام زعربدمشق18836443

باسمهبتول أغيد عرماندمشق18936089

إمينهبتول حسن إإلحمدريف دمشق19034179

فاطمه منذربتول حسن منذردمشق19135650

فتبتول خليل إسكندرريف دمشق19226055 مب 

مريمبتول سامر إلتازريف دمشق19326309

وديريف دمشق19433526 بنانبتول سامر إلجب 

إتدرعا19515359 ريمبتول عبد إلقادر إلخب 

فريالبتول عدنان حسندمشق19642565

ميساءبتول دمحم حمدإنإلقنيطرة1976813

مهابتول مصطؼ  صوفاندمشق19837425

رغدإءبتول نارص دمحمدمشق19937687

ي شبيبريف دمشق20025190
 
عبب بتول هاث

فريالبتول ودود قاسمريف دمشق20139459

سعادبتول يارس إلقطيفانإلقنيطرة2026754

هبابتول يوسف محمحدمشق20340556

سنا إلحفاربدر طريف كلحودمشق20421270

هناءبدر علي خازمإلسويدإء2053402

إسماءبرإء دمحم إلشلقدمشق20622083

خلودبرإء دمحمكمال إلريسدمشق20721872

ثرإء إلغريربرإءه برهان ريادمشق20836432

فاطمهبرإءه زهب  بردإندمشق20942899

هبركات مصطؼ  إلطرشاندرعا21010204 منب 
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ى عدنان بكري باشادمشق21140011 بسمهبرسر

ى نرص إلمقدإدريف دمشق21237236 إيمانبرسر

ى نضال جزإنإلسويدإء2135674 فاديابرسر

رغدهبشب  بشار عثماندمشق21422085

روضهبشب  مهدي تميم عبيددمشق21524110

إيمانبالل بسام إساىمدمشق21626640

فايزهبالل عبد هللا طالبدمشق21731178

عيدهبالل عطيه إلخليلدمشق21832150

رإل قسومهبالل غسان إلسقادمشق21921292

سناءبالل دمحم إلخطيبريف دمشق22017776

نرسينبالل دمحم عثمانإلقنيطرة2215898

هبالل يارس إلعليويريف دمشق22215402 بشب 

نورهبنان ربيع تكلهريف دمشق22333563

هيامبيان بسام شعبانريف دمشق22435512

إيمانبيان بالل إبو إلذهبدمشق22544368

ترفهبيان تميم محمودريف دمشق22637592

مب بيان حسام كحلوسدمشق22735302

ودإد خضب بيان حسن خضب دمشق22838716

منتىهبيان رضوإن كريمدمشق22944370

سلىمبيان سعيد حبشدمشق23036650

يدرعا23116364 زينببيان عبد إلنارص إلزعب 

رويدهبيان عدنان علوشريف دمشق23233579

ميادهبيان عمر سليمانريف دمشق23338803

يدمشق23435303
 
نهالبيان مازن إلفاكهاث

يدمشق23538551 هيبابيان دمحم إلعلب 

مريمبيان دمحم خب  إلسهليريف دمشق23628210

فاطمهبيان دمحم شبارهريف دمشق23738458

بدوربيان دمحم عماد قنايهريف دمشق23826700

عطافبيان معب   قنصودمشق23936651

صالحهبيسان حسي   مسعودإلسويدإء2405203

صباحبيسان سامر سعديريف دمشق24126701

رث بيسان عمر قاسمدرعا24214137

مانيابيسان دمحم إلسالمهإلسويدإء2435678

هندبيسان وسام مزهرإلسويدإء2445680

روضهبيلسان مصطؼ  طالبريف دمشق24522318
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صفاءبينار إياد حمدريف دمشق24636177

إملتاج عالء مرإدإلسويدإء2475966

ندىتاإل حمدإن كاتبهريف دمشق24836180

أناهتاإل طالل نرصإريف دمشق24936181

يدمشق25037804
 
ليناتاإل عبد هللا روماث

إنيسهتاإل فارس دإودريف دمشق25136182

ي إدريسدمشق25235657
 
هدى جبانتاإل هاث

منالتالة عمار إلكيالدمشق25335311

عبب  جلبوطتالة دمحمخب  شوإهي  دمشق25440133

ملكتاله عمار إسماعيلدمشق25539373

مرإم سمورتاله مازن إلجنديدمشق25635200

إملتاله دمحم لؤي إلفوإلريف دمشق25725205

مهاتبارك إحمد نكاشريف دمشق25834701

فاطمهتجويد خالد هوإريريف دمشق25925988

غاليه إلشيختسنيم إبرإهيم إأليوبدمشق26038711

هدىتسنيم إحمد قاسمدمشق26136425

نورتسنيم إسامه مهرةدمشق26235313

قمرتسنيم إسماعيل إلعبددمشق26339656

سمرتسنيم إيمن قويدر إلمعلمدمشق26439164

صفاءتسنيم أكرم حالوهريف دمشق26526702

سناءتسنيم تاج محمود عطايادمشق26644018

سوزإنتسنيم حسان إلحمددمشق26735615

هديهتسنيم حسان موزيدمشق26842915

رإمياتسنيم خالد إلصملريف دمشق26922322

ملكتسنيم خب  إألخرسريف دمشق27039238

مريمتسنيم سميح إإلخرسريف دمشق27138602

لىم جعمورتسنيم شادي إلحكيمدمشق27240131

يريف دمشق27325989
 
ثائرةتسنيم غسان إلمدث

يدمشق27438543 يرسىتسنيم دمحم طارق إلمغرث 

غاليهتسنيم دمحمهيثم كوسادمشق27536266

سوزإنتسنيم محمود رسورريف دمشق27628715

روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق27725217

إزيريف دمشق27825028 إيماتغريد عامر إلب 

ديمهتقوى دمحمبالل بسيمهدمشق27939654

هناديتؼ  إحمد طبيخدمشق28042585
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ملكتؼ  إلرحمن عمادإلدين دحروجدمشق28137336

رندتؼ  أنس إلسماويريف دمشق28228035

ذكرياتتؼ  حسام إألحمردمشق28335317

زبيدهتؼ  دمحم ممدوح صالحهدمشق28441403

رندةتؼ  محمود مصطؼ دمشق28536265

سمرتمارإ عز إلدين إلعسهدمشق28638770

بثينه إلجركستماره سيباي عزيردمشق28740129

هويدهتمام إسامه سابقإلسويدإء2883547

مدلي  تمام هيثم عبدإلخالقإلسويدإء2894203

ي عبد إلمحسن إإلحمددمشق29044390
 
وضحهتهاث

يريف دمشق29127088
 
ماياتولي   عمار إلسيوػ

ىتيم عصام حديفهإلسويدإء2923645 برسر

هندتيم نسيم بحصاصإلسويدإء2933344

ساماتيما دمحم سامر إلدركلريف دمشق29428399

صالحهتيماء حسن إلعضيىميإلسويدإء2955209

روزإتيماف عمرإن محمودإلقنيطرة2967802

إمتيازتيمور وليد قيسيهإلسويدإء2973433

مب ثائر منصور إبو عاصيإلسويدإء2983551

وضحهثائر نضال إلفري    جدمشق29925635

يريف دمشق30023374
يرسىثناء فادي مارديب 

ريمجاد طالل طروديريف دمشق30118400

يدمشق30232157
إيمانجاد منصور حديؼ 

إملجاك عماد إلياسريف دمشق30316578

إخالصجعفر حسان ميادمشق30420682

هالجلنار عدنان بكرإلقنيطرة3057662

عنودجمال دمحم إلشيخ حسي  دمشق30627757

ملكجمان دمحم سعيد بزرتوريف دمشق30728036

صباجب  أحمد إلمجاهدريف دمشق30827929

سهادجب  حسن إلجباعيإلسويدإء3097309

ثناءجب  فؤإد بو زين إلدينإلسويدإء3106084

ديمهجب  ماهر إلعرقسوسيدمشق31136075

رإنياجب  دمحم نضال حسي  دمشق31236074

زليخهجهاد طارق إلياسي  ريف دمشق31315763

سهب جوإنا دمحم ملليدمشق31435324

خولهجود بسام طيفورريف دمشق31533104
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عبب جود فرإس إبو عسافإلسويدإء3165215

منالجودي إحمد إلموفدمشق31736746

سميهجودي إسامه نحالويدمشق31838519

غاليهجودي إمجد فاخوريريف دمشق31923129

وفاءجودي تهاىمي عودهريف دمشق32025230

بثينهجودي جهاد عقميقدمشق32140101

هيفاءجودي رضوإن شعبانريف دمشق32225234

روفجودي زإهر طويلهريف دمشق32327347

جودي سعيد بينارفيدمشق32440924
ياسمي  

نورجودي عامر صالحدمشق32537331

ريماجودي عبدإلرحمن دإوددمشق32638736

رهفجودي عبدإلرحمن قويدرريف دمشق32725996

عالجودي عمار هاللدمشق32844906

رناجودي غياث معتوقدمشق32940926

إملجودي دمحم إلحرصيدمشق33035817

عيشهجودي دمحم إلمرصيدمشق33141173

هدىجودي دمحم تاج إلدين رسوردمشق33235333

يدمشق33338522 ميساءجودي دمحم ماجد إلجاث 

هالهجودي نارص كناكريإلكويت33410120273

سناءجودي وحيد إلصباغدمشق33540930

إيمانجودي وليد إلبغادهدمشق33637741

رهامجودي وليد إلعبدهريف دمشق33723375

رناجورج جميل فنونهدمشق33820058

يريف دمشق33937251 غادهجوري صبجي عج 

هناديجوري هشام إبو سمرهريف دمشق34027094

دعدجوفي سعد إلدين ونوسريف دمشق34127656

رإنيهجوليا مازن قدإردمشق34239019

مارياجويل بسام عبدهللاريف دمشق34327852

ميشلي  جويل جورج حنوندمشق34436914

روبي   كنجوجيهان بيشوإر أوسيدمشق34538804

صفاءحازم دمحم منصف زمزمريف دمشق34619708

إحذيفه دمحمخب  بكورهدمشق34724149 سمب 

دعاءحذيفه نبيل روميهريف دمشق34820245

مفيدهحسام إحمد إلشيخدمشق34931204

ملكهحسام إلدين دمحمسالم إلطويلدمشق35031206
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يحسام إلدين يحب  إلسلظيدمشق35121315
عفاف قضباسر

رغدهحسام رمضان إلباروديريف دمشق35217260

يريف دمشق35316034
نورحسن عادل إلحسيب 

بدورحسن دمحم سويدريف دمشق35418227

 علي صبحدرعا3559195
كوكبحسي  

 محمود إلمرعيدمشق35625692
كوثرحسي  

جهانحال إياد إلعودإتدرعا35717581

سمرحال إيمن إلصباغدمشق35845041

ريمحال إيمن حمدإنريف دمشق35929935

هدىحال حسيب قصوريدمشق36036807

رإئدهحال زياد زإعورريف دمشق36125032

رإل عبدهللاحال سامر بركاتدمشق36239927

لينةحال سمب  درويشةريف دمشق36325272

حنانحال عائشه إحمد مرإدإلقنيطرة3646708

هناءحال علي إبو حويهدرعا36516230

فايزهحال لقمان طالبإلقنيطرة3666817

صفاءحال مازن إلمعلمدمشق36742611

يإلسويدإء3685932
 
مادلي  حال ماهر عز إلدين إلعقباث

ىمي نقشبنديحال ماهر فهددمشق36935205

عبب حال دمحم أسامه عبد إلعالريف دمشق37025895

ربيعهحال دمحم بغدإدىريف دمشق37135563

ؤعتدإلحال دمحم علوإندمشق37242031

رإنياحال دمحم عم عليريف دمشق37325894

صباححال دمحم كريكرريف دمشق37435565

حليمهحال مجي إلدين إلقصارريف دمشق37534723

عالحال منار إلنجديدمشق37635070

يإلسويدإء3775856
 
أمالحال منب  إلميمساث

غنوهحال وسام حميدريف دمشق37825784

مروهحمزه إحمد إبوشعردمشق37926680

رزإنحمزه أحمد غطروفدمشق38019282

يريف دمشق38118337
 
نبيلهحمزه حسام إلدين إلدسوػ

سوسن إسعيدحمزه سعيد رحالدمشق38221323

ميسونحمزه صالح إلدين كوكهدمشق38319042

رقيهحمزه عادل عايددمشق38426688

فاتنحمزه مازن كعكهدمشق38526693
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فاطمهحمزه دمحم إلبلبلدرعا3869253

يرسىحمزه دمحم شبليدمشق38720684

يدمشق38820259 دعدحمزه دمحم هيثم إلقهوه ج 

خديجهحمزه مؤمن بورهدمشق38919685

ريماحمزه نضال حمزهإلسويدإء3902906

هحنان عادل حورإنيهقطر39110120032 إمب 

صفاءحني   إحمد حمدونريف دمشق39238878

مب حني   زياد إلعنباويدمشق39342039

ىحني   سامر عبد إلحقإلسويدإء3945970 برسر

 علي بزإلدمشق39538504
سوسنحني  

رإبعهحني   عمرإن إلحمدريف دمشق39625998

ميساءحني   لؤي إلسيددمشق39739365

يحني   ليث إلمرصيدمشق39840940 سوسن إلحلب 

وسامحني   دمحم إمب  مقصوصهريف دمشق39925283

منالحني   دمحم إياد إلدرويشريف دمشق40034731

نبيلهحني   دمحم عادل إلبيشدمشق40142954

وكه إلشهب  بعسليهدمشق40235720 إنعامحني   دمحم مب 

وفيقهحني   دمحم يونسدمشق40342616

تمامحني   محمود إلسوديريف دمشق40439477

يريف دمشق40535576  محمود عرإث 
رناحني  

كندهحني   نضال إلمقدإددرعا40619086

عطاردحور أحمد إلشالشدمشق40739977

عائدةحورإء دمحم ديب عودريف دمشق40824769

ناهدحياه علي إلطوإحريف دمشق40934140

غيثامحيدره محمود محموددمشق41027839

ينخالد دمحم عرنوسدمشق41127852 شب 

ندىخالد دمحمماهر نموردمشق41220112

يخالديه دمحم رشيد عوإدريف دمشق41325286
 
أماث

شيخهختام مصطؼ  سعد إلدينريف دمشق41437494

سناء إإلعرجخديجه عبد هللا شعباندمشق41535206

ي إلربيعدمشق41632849
 
سوزإنخلدون دمحم إلالػ

قدمشق41726718 لماخليل موس يب 

نعماتدإليا إحسان إلدندندرعا41819090

لبابهدإليا دمحم علي محيشريف دمشق41925288

منتىهدإلي   جالل سعديهدمشق42035072
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يإلسويدإء4215541
 
نجاهدإنا إيوب إلعقباث

سهامدإنا خالد جرإردرعا42214339

هناءدإنا كمال إلعرإويإلسويدإء4235230

عروبهدإنا دمحم سمب  إلحافظدمشق42439762

يإلسويدإء4255545
غادهدإنا يوسف إلبب 

سناء إلحالقدإنة إنس إلكسمدمشق42638853

هبهدإنة دمحمممتاز تللودمشق42735807

لمادإنه عبد إلرحمن قطاشدمشق42842053

يدرعا42916369 عبب دإنه دمحم إلزعب 

نوردإنه دمحم عمردمشق43038771

هاديهدإنه مهند عزقولدمشق43135806

يريف دمشق43237268
عائدهدإنيا إبرإهيم مفض 

منالدإنيا ساىمي أبو زيدريف دمشق43322345

بورإلسويدإء4343015 سلوىدإنيال إيمن إلب 

يدمشق43520978
 
رجاء عليدإنيال حاتم صاػ

مهادإنيال عبد هللا إلعكإلسويدإء4363861

ميادةدإنية أحمد إلنجاردمشق43739638

ي فخرإلدينريف دمشق43829032
 
صبحيهدإنيه رإث

مب دإنيه غالب بردإندمشق43942959

مناردإنيه وليد إلعبدإلمحسندمشق44041184

ليلدإنييال معن دإودريف دمشق44126762

عزيزةدعاء إمي   إلهنديريف دمشق44226763

ريمدعاء خالد آغاريف دمشق44339483

ماجده إلعالدعاء خالد عالدمشق44436405

منالدعاء دمحم عدنان عبارهريف دمشق44538777

فاطمهدعاء دمحم عليدمشق44637769

نرمي  دعاء مصطؼ  قاسمدمشق44736667

يريف دمشق44837657
ندإءدعاء هيثم خشيب 

عبب دإلل إيمن إلحرشريف دمشق44937270

سماحدلع بشار كاملريف دمشق45022347

زينه كالويدلع رإمز قشاشدمشق45138869

خديجهدنيا إ برإهيم عبد إلرحمنإلحسكة45212891

ميساءدياإل مازن إلعندإريإلسويدإء4535808

زهرهديانا إياد صقردمشق45439011

عمشهديانا خالد يوسفريف دمشق45535594
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شيماءديب أكرم نوحريف دمشق45620251

باسمةديمة هيثم قره بالريف دمشق45724371

روعهديمه دمحم إيمن موسريف دمشق45825301

غادهديمه هزإع مرإدإلسويدإء4595236

ريمرإشد مهند عوإدريف دمشق46019477

هندرإم وهيب حميدإندمشق46125746

يدمشق46239634 ي كاتب  سحررإما إحمد عرث 

 إلعلي إلسيددمشق46339804
إلهامرإما إمي  

رجاءرإما إيمن إلخشنريف دمشق46423256

يإلكويت46510120553
 
فدوى إلصوإفرإما أمجد إلصابوث

سماحرإما بالل إلنحاسريف دمشق46628240

غوثدرعا46714796 ماجدهرإما توفيق إلب 

هيامرإما حسان عزقولإلسويدإء4685699

دإرينرإما حسن إسميطهريف دمشق46922355

ميساءرإما زياد إلملحمإلسويدإء4706372

إملرإما عاطف عامرإلسويدإء4714808

مروهرإما عبد إلعزيز بلشهدمشق47236120

فدوةرإما عرفات حالوةريف دمشق47334747

إبتسامرإما عصام رمضانريف دمشق47439204

صباحرإما دمحم إلخلفريف دمشق47540104

رنارإما دمحم زياد إلصباغدمشق47636055

أسماءرإما دمحمجهاد إلسبيغيدمشق47744437

وفيقهرإما محمود إلكرديدمشق47837797

  إلمجب إلقنيطرة4797032
إيمانرإما معب 

غادهرإما يارس إلشاطرإلسويدإء4805125

يرإمه دمحم زياد إلمالحدمشق48142086
 
تهاث

إلدين إلحمضيدمشق48230917 زهرإءرإىمي خب 

رإنيهرإىمي سهرإن شلهوبإلسويدإء4834049

رسميهرإىمي عوض إلفالحهدمشق48432247

ر إلطحانريف دمشق48540311 إمينهرإنيا مب  

منال إلعطاررإيه رإمز إللحامدمشق48635183

يإلسويدإء4876734
نجوىرباب وسيم إلمتب 

رحابرث  إغيد إلخطيبدمشق48836729

نظميهرث  سامر جوإددمشق48941465

حنانرث  يونس إدريسريف دمشق49037683

47 من 14صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

حسيبهرجاح فاتح إلمهلهلريف دمشق49136386

مريف دمشق49237284 آمنهردينه إبرإهيم إلب 

ودإدرزإن صالح إلدين إلحمضيدمشق49336051

خلودرزإن دمحم هشام إلعمريدمشق49442982

ظريفهرزإن يوسف صوإنريف دمشق49525328

هنديهرشا ترؽي سالمإلسويدإء4966737

منالرشا حسام صالحهإلسويدإء4976103

عدنرشا سلمان عامرإلسويدإء4985982

برإءهرشا مروإن إلدعبلإلسويدإء4995811

جوهرهرضا إحمد إلشالحدمشق50021887

ميادهرضا تحسي   محودمشق50129272

إيمانرغد إحمد سوإردمشق50239629

رإنيارغد إحمد عمردمشق50336050

يريف دمشق50424939
 
سوسنرغد إسامه دمرإث

بثينهرغد إسماعيل إلحسنريف دمشق50540181

دإللرغد أمي   سوإرريف دمشق50622838

وفاءرغد حسن إلبقاعيريف دمشق50727731

فاتنرغد حسي   إحمددمشق50842110

غيدإءرغد حسي   رسورريف دمشق50934760

نرسينرغد خالد إلزنابيليدمشق51041472

جنارغد رياض إلصالحإلسويدإء5115703

هيامرغد زهب  حموددمشق51237737

عايشهرغد سالم سليمدمشق51336505

نوإلرغد سلمان سلطانإلسويدإء5145985

سالمرغد عبد إلسالم عجاندمشق51536045

روعهرغد عدنان قرقورإريف دمشق51628249

إزدهاررغد عصام عري    جإلسويدإء5174905

سوسنرغد علي إلعرطوزيريف دمشق51837980

يرغد عمار إلهبولريف دمشق51922562
 
إماث

جالءرغد غسان إلدعبلإلسويدإء5205555

سلىمرغد فادي زيدإنريف دمشق52140182

حنانرغد دمحم إديب درغامدمشق52243885

سناءرغد دمحم إلحشيشريف دمشق52327733

روعهرغد دمحم بسام إلجركشدمشق52442990

يريف دمشق52525340
 
مب رغد دمحم عرفان إلمسلماث

47 من 15صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

مروهرغد دمحم ماهر موس باشادمشق52642992

مدمشق52738870 إإلء عجاجرغد دمحم مهند إلب  

إسماءرغد ورإد إلمطلقريف دمشق52840184

كوكبرغدإء جمال غنيمريف دمشق52934428

عبب رفاه منهال حمزهإلسويدإء5304991

رجاءرفيف عماد كيوإنريف دمشق53136428

عليارقيه باسل إبوعيددمشق53238991

يإلسويدإء5333778 منالرماح محمود عرث 

يدمشق53419044 صباحرميان نوإف إلجماد إلصليب 

نعمترنا بشب  سالمهريف دمشق53524651

بثينه دمحم عليرنا حسان بيطاردمشق53635873

صفاءرنا رجا بو عقلإلسويدإء5375987

ندىرنا عامر حسنريف دمشق53827111

هرنا دمحم قزعوردمشق53943888 إمب 

رإنيارند إحمد إبو حمدةدرعا54014360

عليهرند إحمد عبارهريف دمشق54122846

ورودرند عبد إلنارص إبازيددرعا54214361

خزإمهرند علي إلحسندمشق54339912

هنادهرند دمحم شهب  إلعبسهريف دمشق54427112

ديانارند مفيد عزإمإلسويدإء5455706

جاكلي  رند وليم إلخوريريف دمشق54639506

يدمشق54735397 رنارند يارس إلعلب 

إملرنيم إبرإهيم عيونريف دمشق54839810

عائدهرنيم إكرم عذرإريف دمشق54938200

بلسمرنيم إيمن حمدإندمشق55039190

خديجهرنيم تيسب  إلعبيدريف دمشق55129425

فاطمهرنيم حسن عليإلسعودية55210120545

وهيبهرنيم حمد قطيشإلسويدإء5535407

يدير إلزور5549923 بتولرنيم رإىمي جلب 

إلهامرنيم سعيد صبحيهريف دمشق55533755

سعادرنيم عصمت إلصفديإلسويدإء5566475

مناررنيم دمحم سنديانريف دمشق55728066

يدمشق55843743
 
رنارنيم محمود قصيباث

رجاءرنيم منهال إبومغضبإلسويدإء5595911

ريمارهام عماد إلدبسإلسويدإء5606419

47 من 16صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

هناءرهام دمحم إلمطلقإلقنيطرة5616826

هدىرهام مروإن جريرهإلسويدإء5626276

رجاءرهف إبرإهيم نجيبريف دمشق56336453

ندإرهف إحمد صالحريف دمشق56438203

يدمشق56542647 بج  سوسن حمديرهف ماهر رسر

لمياءرهف دمحم إلدولتليريف دمشق56622852

هديل حسونرهف دمحم هادي إلصفديدمشق56735087

 إلحاج يحب ريف دمشق56829943
رنارهف مصطؼ 

يإلسويدإء5696349
غادهروإء سليمان إلمتب 

يدمشق57021346 مها كساحروإد خالد إلخانج 

يدمشق57144464
 
هيفاءروإن باسل قصيباث

ميادهروإن سعيد جهجاه بحصاصإلسويدإء5725081

يريف دمشق57333185
فاطمهروإن عبد إلباسط إلرسميب 

ىروإن فرإس عليريف دمشق57424317 برسر

رإنياروإن دمحم سعدهللاريف دمشق57526366

نوفروإن دمحم صوإنريف دمشق57634141

غاليهروإن دمحم يامن إلنجاردمشق57743005

إتدرعا57815610 فاطمهروإن محمود إلنصب 

ختامروإن محمود صيلي  ريف دمشق57926532

خديجهروجان وليد دمحمدمشق58038989

هوإزمروضه شفيق خليلريف دمشق58136474

فاطمةروعة حسام ديابدمشق58236727

رندهروإلن علي حسندمشق58339915

جازيهرويده عبد إلرحمن إلعلوشريف دمشق58440528

يريف دمشق58539319
 
كندهرؤى إلمعتصم إلمعاث

رحابرؤى تيسب  حامدإلسويدإء5864844

هناءرؤى خالد غزإويريف دمشق58725305

حنانرؤى خليل إلفرخدمشق58838151

هرؤى عبده ونوسهريف دمشق58923907 زهب 

برإءهرؤى دمحم رإتب إشمردمشق59042095

يدمشق59138237
عبب رؤى دمحم فائز إلمارديب 

لبب رؤى دمحم مفيد عقادريف دمشق59225307

ريم سويدريان دمحم مرزهدمشق59321349

ندإريتا منب  مباركإلسويدإء5946422

رناريتا يارس سعيدإلسويدإء5955250

47 من 17صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

مب ريتاج إحمد إألغب ريف دمشق59635312

ردينهريفان بسام كريمدمشق59735412

إميليهريم إدوإر دروجريف دمشق59836492

رشاريم أجود إليحب درعا59915293

يريم أحمد بركاتريف دمشق60023095
 
تهاث

سهامريم أحمد سليمانريف دمشق60126373

هريف دمشق60225360 ليناريم حسان عنب 

مىهريم سليمان إبرإهيمإلقنيطرة6036827

نايفهريم عادل فارسريف دمشق60426374

ليلريم عبد هللا عثماندمشق60537417

يدمشق60636229 هدىريم عصام ناج 

وفاءريم عماد إلخطيبدمشق60743892

نورريم مازن إلمساحدمشق60836034

نورريم دمحمسعيد إلعدسدمشق60939621

يريف دمشق61024952 بنانريم محمود همرسر

عبب ريم نايف إبو مغضبإلسويدإء6115571

صباحريم وليد إللحامدمشق61239453

إبتسامريم وليد ريحانريف دمشق61326375

فكريهريما نزإر سجاعإلسويدإء6147259

صفاءريناد عصام جنودإلسويدإء6153746

يريف دمشق61618567
 
حنانزكريا سمب  إلرشوإث

نهلهزهرإء خالد إلعبد إلفتاحريف دمشق61728073

إميمازهرإء دمحم عرقوبدمشق61837375

زينب نظامزهرإء محمود إلببيليدمشق61938794

برإءهزهره إمي   إلعبارريف دمشق62037727

عبب زهور فارس يونسريف دمشق62126869

رإنيازين حسام عيشدمشق62227892

منتىه إحمدزين سفيان قاسم إلعربدمشق62339888

باديهزين ظافر إليوسفريف دمشق62425901

خولهزينب إحمد إليونس إإليوبدمشق62538218

وززينب عامر هرمزحماة62617658 فب 

خلودزينب عبد إلرزإق إلمحموددرعا62715519

لىم إلصفديزينة مازن بلوقدمشق62835216

وززينه أحمد مخلوفدمشق62938981 فب 

يدمشق63036669
 
هانيهزينه حسام إلكسوإث

47 من 18صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

ربازينه رإئد نرصإلسويدإء6315256

فوزيهزينه عبد إلرزإق إلحريريريف دمشق63228274

ثناءزينه عبد إلرزإق شمس إلديندمشق63338002

يدمشق63445042
 
سميهزينه غياث فاكهاث

ي طعمهإلسعودية63510120104 برإءهزينه دمحم شاهر إلحاج 

ي موسزينه دمحم عبد إلحافظ إلكرؽيدمشق63640148
 
إماث

عبب زينه وإئل إبو عاصيإلسويدإء6375260

ينسابي   إحمدحسام إلدين رحالدمشق63835793 سب 

هديةسارة إسماعيل حاج عليدمشق63943751

هناديسارة دمحم علي عرموشريف دمشق64026871

غاليةسارة وسيم سمسميهدمشق64136683

روإلسارة يارس مرهجطرطوس64212270

هدىساره إياد نرشإلسويدإء6436611

يريف دمشق64425376
رإنياساره حازم إله رسر

فاطمةساره حسام قشاشريف دمشق64525810

نهاساره خالد بسموقريف دمشق64635670

ميساءساره رإفع تقلسريف دمشق64722707

يدمشق64837308
 
ػ نورساره ساىمي إلصب 

ريمهساره شيحان تعتوعريف دمشق64927750

يإلسويدإء6506353 رديناساره طارق إلحلب 

فريالساره عبدهللا إلحاج بدرإندمشق65143752

إصالحساره عماد فرحهدمشق65238482

هبهساره عمار إلمحمد إلسالمهدرعا65315242

هناديساره فايز منصورريف دمشق65433211

يساره فرإس عربريف دمشق65527119
 
إماث

مب ساره كمال جمولإلسويدإء6566480

رإموناساره ماجد إلنجاردمشق65738086

هبهساره دمحم حسام إلدبسدمشق65836030

إيمانساره دمحم خب  إلسمانريف دمشق65936554

إبتسامساره دمحم ديب زنبوعهدمشق66043031

إسيل عربساره دمحم صهيب سودإندمشق66138856

نادرهساره مرزوق خلوفريف دمشق66238891

هدىساره وليد عجاجهدمشق66343033

نورساره يحب  إمي  ريف دمشق66438215

إميهسالم دمحم حسان إلخطيبدمشق66523164

47 من 19صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

يدمشق66635220
جمانسافي سامر مجب 

إحالمسافي عبدإلكريم إبوعويضةدمشق66739583

ريماسافي مازن برغلهريف دمشق66823149

رناسافي مازن عكاشدمشق66935221

يدمشق67037378 غاليهسافي نبيل إلحلب 

إستب سامان مسعود حمدوإلحسكة6719138

صفاءسامر عيش حمدإندمشق67219738

ليناسامر فادي خب  إلدينإلسويدإء6733463

كارولي  ساندرإ معب   عبيددمشق67437231

عفافساندي لورنس بركاتريف دمشق67525814

فطومسائر معب   خليلدمشق67632259

يريف دمشق67738461 محاسنسجود إسماعيل عبد إلنب 

ليناسدرإ عمار رسحاندمشق67837447

سهامسدرإ يحب  إبو يحب ريف دمشق67939212

زهورسدرة إلمنتىه دمحم سليمريف دمشق68035422

أمانسدرة زياد إلزحيليدمشق68143588

فاطمةسدرة قاسم حسي  ريف دمشق68227754

هبهسدرة مروإن إبورشيدريف دمشق68327940

هاإلسدرة نظمة بركاتدمشق68439300

نورسدره إحمد رفاعيريف دمشق68525401

يريف دمشق68625403
نورسدره إيمن إلمفب 

يريف دمشق68725404 رغدإءسدره بشار إلحلب 

منالسدره حسام عربدمشق68836199

نوإلسدره حسي   إلصوعهدمشق68944487

ي دلعودمشق69035033
فاطمهسدره عبدإلغب 

سميهسدره عمادإلدين نفيسدمشق69136202

يريف دمشق69222398 هناديسدره مأمون إلشلب 

فاطمهسدره مأمون دحروجدمشق69337306

يريف دمشق69425411 دإنياسدره دمحم بدر إلدين إلزعب 

هناديسدره دمحم حسان إيوبدمشق69540163

لبب سدره دمحم دعبولريف دمشق69626020

يريف دمشق69725412
نرسينسدره دمحم رضوإن جديب 

يدمشق69839529
 
عال شومانسدره دمحم سامر نشوإث

يريف دمشق69925415
 
نرسينسدره دمحم عهد سيوػ

ندىسدره دمحم نزإر إبو طرإبدمشق70037435
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يإلقنيطرة7017100 فريدهسدره موفق قعب 

حنانرسإج إلدين دمحم يحب  جميلهدمشق70231287

دإنيهسعد إلدين دمحم مالدمشق70322313

بتولسعد معاذ إلعدإيريف دمشق70418417

عالسالف شكري بالنإلسويدإء7056375

يإلسويدإء7066753
 
نائلةسالف عالء إلنبوإث

دإللسالفة جورج بارهريف دمشق70729949

هديلسالم صالح إلدين قصقصدمشق70844070

مدينةسالم عمر كوجردمشق70935452

ماويهسالم فاروق جبورإلسويدإء7106279

يدرعا71114389
جميلهسالم فاضل عاتؼ 

إيمانسالم دمحم يارس شيخ إوغليريف دمشق71227052

يدمشق71338451
 
إمينهسالم محمود إلريحاث

شمهسلسبيل فرحان فارسدرعا71414392

سهب سلىم عامر سلطانريف دمشق71527129

رإنيهسلىم دمحم خالد رمضاندمشق71635096

هالسلىم محمود إلتوإمدمشق71735734

روضهسليم محمود صعبريف دمشق71815430

هانيهسليمان خالد إلشوإكدمشق71924260

هيفاءسما حسان حبيبدمشق72036682

زكاءسماح بسام مزإحمريف دمشق72126874

غيدإءسماح خالد سباغدمشق72235453

رهفسمر دمحم مازن إلحمويريف دمشق72327130

بدمشق72436680 ة فايز مرص  سىهسمب 

يدمشق72544943 ه زإهر عجاج  نجوىسمب 

ه سليم محفوظدمشق72639314 إيمانسمب 

يإلسعودية72710120397
 
ه عصام إلشنوإث سمب 

فاطمه إلمحمود 

إلغضبان

ه عماد جلولدمشق72835455 خلودسمب 

شكريهسميه مرعي إلطوإلبهدرعا72916386

غب سنا إحمد سامر درويشريف دمشق73025058

نرسينسنا إيمن إبو رضادمشق73135456

هريف دمشق73228298 وفاءسنا خليل عنقب 

يدمشق73336008 سالمهسنا غسان إلعلب 

فاديهسنا مازن هاللإلسويدإء7346001

سوسنسنا مامون عارفدمشق73543761
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حميدةسنا محسن محسنريف دمشق73627349

يريف دمشق73725440 نادرهسنا دمحم وليد إلحلب 

ليندهسنا مرهف علم إلدينإلسويدإء7386428

غيدإءسناء حسن عزوزريف دمشق73926787

خلودسناء يوسف إلخطيبريف دمشق74025907

رإمياسهر إنيس ديابدمشق74140718

سناءسهر بسام عقلريف دمشق74224485

يإلسويدإء7436324
مهاسىه عصام إلتؼ 

مب سهب  هيثم شلغي  إلسويدإء7445086

كاميلياسوزإن عادل سليماندمشق74541235

إنعامسوزإن دمحم عليدمشق74638965

رولي  سوزإن محمود ميهوبدمشق74738966

صفاءسيدرإ باسل عليريف دمشق74825446

سهامسيدرإ طالل مباركدمشق74938968

كنانةسيدرإ عمر تللوريف دمشق75027941

هبهسيدرإ دمحم إلعبدهللاريف دمشق75124118

يإلقنيطرة7526636
زإيدهسيدرإ نبيل إلبلج 

هبهسيدره خالد إلدرويشدمشق75336946

سلوىسيدره خليل إإلسدريف دمشق75430136

وفاءسيدره عدنان إلسابقدمشق75535099

إمينهسيدره مازن إلحجليإلسويدإء7565725

هدمشق75735672 إناس حرصيهسيدره دمحم خرص 

عبب سيدره دمحم محمودريف دمشق75828098

إسمهانسيدره دمحم نذير غدىريف دمشق75926554

يريف دمشق76038391 ليلسيدره ممدوح إلتنبكج 

حوريهسيدره يارس يارسدمشق76143911

يدمشق76242240 نورهسيدره يوسف إلحلب 

ينا عز إلدين كدكويريف دمشق76333234 لينهسب 

إر جنكب   حاج حسندمشق76420942 يسب   روإل حاجه ث 

لطيفهسيف سعيد إلزغيبدمشق76532274

كارولسيلفا فرإس نخلهريف دمشق76623625

يسيلي   دمحم بشار إبو زرإردمشق76735674
حنان جديب 

روإلسيلينا حسام إحمردقنهريف دمشق76827871

ربيعه عمرسيلينا محمود عبودمشق76935867

دنياسيما إيمن إلحمودإلسويدإء7705008
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صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق77125824

بنانسيما دمحم إنور إللحامريف دمشق77228308

كندهسيما دمحم علي معروفدمشق77339323

بتولسيماء دمحم غازي إتاسيريف دمشق77427943

مريمسيماز دمحم زإهر حمودهريف دمشق77537764

ينسيمون نبيل موصليريف دمشق77625456 شب 

رشاسينتيا بشار إوبرريف دمشق77723626

سميهشادن إحمد نرصهريف دمشق77833236

إتدرعا77914269 مب شادن عدنان إلخب 

صفيهشادي زإهر علويهريف دمشق78017486

مناهلشادي سلمان زين إلدينإلسويدإء7813659

ندى إلهادي إلوتارشادي دمحم إلحمويدمشق78222747

ريمشادي وإئل إلرطلريف دمشق78316413

فاتنشادي وإئل جنحدمشق78427923

ي عبدإلكريمريف دمشق78522166
عائدهشاديه دمحملطؼ 

منالشام إحمد رإشحهريف دمشق78626936

بيانشام إسامه جحمونريف دمشق78726937

موإهبشام إيمن خويصريف دمشق78824120

نورشام باسم حبوبدمشق78938435

رشاشام بشار إلمحيثاويإلسويدإء7905276

فريالشام شادي إلصفديإلقنيطرة7917453

نرسينشام عبد إلرزإق حليمهريف دمشق79239327

غديرشام دمحم جهاد إلحلو إلشهب  بالجمالريف دمشق79325463

عبب شام دمحم دوكهدمشق79440092

جليلهشام دمحم نصوح إلبحرهدمشق79537443

ينشام دمحمخالد كيؿيدمشق79636186 شب 

مؤمنةشام دمحمسليم شناردمشق79744950

غفرإنشام نبيل إلزري    عريف دمشق79826791

يدمشق79942708 فرحشام وإئل إلحلب 

رشاشامل تيسب  سليمدمشق80023714

إن جورج إسكندرحمص80122209 لماشامب 

خديجهشذى إحمد إلحريريدمشق80242245

ميثاشمس حسام نرص إلدينريف دمشق80323629

رحمهشهد إحسان إلحسي  إلسويدإء8045589

لميسشهد إحمد برغلريف دمشق80534850
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يريف دمشق80625468
روعهشهد إحمد مارديب 

فتشهد آصف بركاتدمشق80736001 مب 

نرسينشهد بدر إلدين حوريهريف دمشق80826394

ميسونشهد بشار إجانادمشق80939606

نورشهد جهاد علوشريف دمشق81027139

يدمشق81143605 سوسنشهد حسي   إلعج 

نورشهد حسي   وهبهدمشق81237460

مب  فينوشهد خالد إدريسدمشق81335675

باسمةشهد خلدون إلكورةريف دمشق81437772

فتشهد خلدون حمزهريف دمشق81539895 مب 

ريمشهد رضوإن فاكوشدير إلزور8169972

يإلسعودية81710120263 وسامشهد زياد إلشلب 

ليناشهد شادي شمسريف دمشق81836672

رزإنشهد عصام عابديندمشق81937296

مريمشهد عمار غزإلدمشق82036503

ي إلشاىميإلالذقية82118461
حنانشهد لطؼ 

هناديشهد دمحم إسماعيل عبد إلهاديدمشق82235472

غديرشهد دمحم جهاد إلحلو إلشهب  بالجمالريف دمشق82325474

رشا عزإلدينشهد دمحم خلدون إلبعليدمشق82435863

رندهشهد دمحم دعدوشدمشق82535039

نورشهد دمحم سعوديدمشق82636000

جميلهشهد دمحم غزيلريف دمشق82729445

يدمشق82835778
 
غادهشهد محمود خريساث

فيحاءشهد مروإن طويلريف دمشق82935735

يريف دمشق83028314
نهلهشهد مروإن مارديب 

عفافشهد نعم عثمانريف دمشق83134466

جي  شهد وإئل قرفولدمشق83239864

يشهد يوسف إلدوسدمشق83342713 إبتسام صليب 

سحرشهد يوسف إلسالمريف دمشق83427768

يدمشق83543772
ين علي متيب  نورهشب 

رهدمشق83637292 ميساءشيماء دمحمعماد إلب  

فاتنشيماء نورس زبيدهدمشق83741562

سوريهصادق هيثم زكروردمشق83831301

نهادصبا سهيل دمحمدمشق83944757

صفاءصبا نارص إلعماريدرعا84015460
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سعادصبا نهاد كيوإنإلسويدإء8415825

إسيمهصفا زكريا إألحمرريف دمشق84237992

يريف دمشق84327146
 
ينصفا نبيل عجلوث شب 

إيمانصهيب سامر إلزيندمشق84426782

يصوفيا إسامه إلسليمدمشق84536851
كيب 

نينا كارونناياصوفيا نبيل إلندفهإلسويدإء8465732

ملكضج دمحم عامر كوساريف دمشق84725496

إليانهضويه نادر طيبريف دمشق84829091

إمنهضياء حاتم عبد إلنافعدمشق84924278

ريمطارق زياد عشاويدمشق85023183

إبتسامطارق دمحم إلمقدإددرعا8519923

مريمطارق دمحم شيخ إإلسالمدمشق85228872

ي قطشهريف دمشق85315251 رإمياطارق ناج 

فاطمهطاهر عدنان كريكرريف دمشق85420359

ف إلدين إبوفخرإلسويدإء8553040 لىمعادل رمزي رسر

هعامر رإتب طعمهدمشق85631314 بهب 

دإللعامر عبدإلمنعم إلعيددرعا85711162

خلودعامر دمحم إلسهليدمشق85821902

إناسعامر دمحم نزإر إلحاج عليريف دمشق85916232

هعامر منيف بو عسافإلسويدإء8603879 فب  

يريف دمشق86127778
 
عبيدةعائشة دمحم حسام إلدإإلث

مروهعائشه إنس إلمحروسدمشق86243080

فاديهعائشه حسي   إلمرصيريف دمشق86329959

عدويهعائشه حيدر إلعليدمشق86437442

سناءعائشه دمحم إلساعورريف دمشق86538230

إيمانعائشه محمود إلطويلدمشق86636944

صفاءعائشه وحيد شنودمشق86742280

يدمشق86822118
 
منالعباده سامر إلرشوإث

ميمنهعبد إلحفيظ دمحم سامر إلقالشدمشق86922120

ؤرسإءعبد إلرحمن أحمد جنديريف دمشق87017119

رندهعبد إلرحمن خالد خلفدمشق87119170

فضيلهعبد إلرحمن سامح دإوددمشق87233500

ريف دمشق87318428

عبد إلرحمن عبد إلكريم إلفتوجي 

جمانهإلجندي

رناعبد إلرحمن مازن إلموإلدمشق87427973

ؤيمانعبد إلرحمن دمحم بسام إلسيددمشق87532913
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جوديعبد إلرحمن دمحم بشار إلطباعريف دمشق87618432

خديجهعبد إلرحمن محمود بكرإلقنيطرة8775921

سهامعبد إلرحمن معن عونريف دمشق87819190

عبب عبد إلرحمن معي   إلصبيجيدرعا8799035

ميادهعبد إلرحمن نصوح إلخطيبدمشق88023216

يدمشق88123217 سوسنعبد إلرحمن نعمان رسوج 

رغدإءعبد إلرزإق رشيد باشوريدمشق88231346

ي إسامه إلنجارريف دمشق88317289
آمالعبد إلغب 

ساميةعبد إلكريم أحمد إلشاىميإدلب8843862

فاطمهعبد إلكريم رجب إلخرص دمشق88526868

منالعبد إلكريم دمحم سعددمشق88623746

إكتمالعبد إلكريم منيب إلجوجودمشق88728011

حنانعبد إللطيف طارق عرنوسدمشق88828014

غادهعبد إللطيف دمحم سويدإنريف دمشق88918768

فدوىعبد إللطيف وليد محفوضدمشق89019577

مريمعبد هللا إلمعب   باهلل إلطباعريف دمشق89117293

نهادعبد هللا خالد إلمباركدرعا8929037

يدمشق89332331
 
مروهعبد هللا خالد حساث

رغدهعبد هللا عبد إلمجيد خلوفريف دمشق89418441

نرسينعبد هللا عبد إلنارص إلمحاميددرعا8959287

يدمشق89630760
رزينهعبد هللا دمحم تميم إلبب 

ميساءعبد إلمجيد دمحم مال صالحدمشق89728044

خلودعبد إلمعي   عبد إلكريم إلهرشريف دمشق89817799

زبيدهعبد إلنارص عارف عباسدمشق89932956

لمعهعبد إلوهاب عامر إلفوإزدمشق90031375

يعبدإلرحمن إنس سؼ دمشق90121411
 
فاث إإلء إرسر

يريف دمشق90218434
 
باث دإنيهعبدإلرحمن دمحم وإئل رسر

نمرهعبدإلرحمن دمحمسالم عريضهدمشق90320652

بثينهعبدإلرحمن دمحممازن إلخوإمدمشق90421428

خلودعبدإلرحمن دمحموإئل دإووديدمشق90523213

نورعبدإلرحمن مجي إلدين إلسماندمشق90621915

وفاءعبدإلعزيز دمحم عطاياريف دمشق90716426

عاليهعبيده سامر إلخطيبإلسويدإء9084055

ىعبيده عماد إلملحمإلسويدإء9093364 برسر

نعيمهعبب  إحمد حسام عرموشريف دمشق91026880
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دإللعبب  فيصل إلعطريريف دمشق91125499

مريمعدنان دمحم دمحمريف دمشق91218710

سهاعدي باسم جمولإلسويدإء9133046

رإنياعدي جهاد رسيويإلسويدإء9144654

ليلعدي عبد هللا إلسلومدمشق91526910

هبهعفيف دمحم إلغزيريدمشق91623258

ندىعال إحمد إلزينريف دمشق91735751

يريف دمشق91833904 ملكعال بسام إلشلب 

رفاهعال عبد هللا عصاصهدمشق91935480

وئام إلحميديعال عقيل إلصالحدمشق92035230

ريمعال دمحم رهيف إلزيندمشق92141034

سبتهعالء حسن إلبيضهريف دمشق92220516

حسناءعالء سامر ديبريف دمشق92316147

يريف دمشق92418235 صفاءعالء ضياء إلدين إلجبه ج 

مرفتعالءإلدين دمحم إبو خلفدمشق92519189

آمنهعلي إحمد إلحمضيدرعا92610882

لمعاتعلي إحمد ساميهإلقنيطرة9275928

عبب علي إيهم إلحموددمشق92820691

أملعلي جهاد إآلغاريف دمشق92917700

دإرينعلي حسن إلسلومريف دمشق93019030

سحرعلي حسي   إلبكردمشق93126932

إنعامعلي رضوإن إلمويلدمشق93228088

مياده هوإلعلي سامر إإلحمدإلكوسادمشق93321466

صديقهعلي سليمان خطارإلسويدإء9343160

سميهعلي مصعب إلزرزوردرعا9359302

يريف دمشق93625507
مارياعلياء صالح إلدين إلتؼ 

عبيده إلخبازعلياء دمحم زياد عماردمشق93735628

يةعماد بشار نرصيريف دمشق93818451 خب 

رإنياعماد دمحم عامر باللدمشق93933570

رويدهعمار بشار شمسدمشق94019809

إنصافعمار حسن مسعودإلسويدإء9413473

إلهامعمار عاصم إبو إصبعدرعا9429009

رفعهعمار عيش إلصطيفدمشق94328117

إسماء دهمانعمار دمحمعلي قزيزدمشق94421479

عبب عمر إحمد رإجحريف دمشق94518929

47 من 27صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

إسماءعمر إحمد عوإددمشق94622495

ميادهعمر بشار جحادمشق94729354

صفاءعمر بكري إلسقعانريف دمشق94818456

كاملهعمر جدعان رضوإنإلسويدإء9493474

سوسنعمر حسام إلكرديريف دمشق95015780

رويدىعمر عبد إلجبار إلثامردير إلزور9518087

رإنياعمر عدنان إلكريديريف دمشق95215844

يدرعا9539812 غاليهعمر غسان إلزعب 

ىميعمر دمحم إمي   تمرخاندمشق95423287

رشاعمر دمحم باسل إإلكرمريف دمشق95519212

ديمهعمر دمحم عرفان قطيطدمشق95622156

فرإتعمر يوسف خلفدمشق95731447

بدريهعمرو إسامه دعفيسدمشق95820905

حنانعمرو برهان زرزرريف دمشق95917581

نرسينعمرو قيرص مرشدإلسويدإء9603055

هويدإعمرو معي   عاروضدمشق96133589

فاطمهعمرو مهدي إلجوجودمشق96228150

نورإغاده صفوإن إلعقادريف دمشق96325510

قمرغالية نهاد إلجملدمشق96441040

فاطمهغاليه دمحم بشار دعدوشدمشق96543089

يريف دمشق96625912 بج  ليندإغاليه دمحم خالد رسر

يغاليه دمحم فايز مستودمشق96737145
 
تهاث

ي نرص دمشق96842292
 
يغاليه هاث

 
عزيزه قضماث

فاطمهغدير جمال إلوإديدرعا96916969

رناغدير حسي   رسحاندمشق97037451

ميسونغدير خالد إلشاىميإلسويدإء9715735

لمياءغرإم إحمد شدإدريف دمشق97223161

ليناغرإم ثائر سليماندمشق97339854

ريمغريس وسيم إلتليريف دمشق97422760

يغزل باسم إلعفيفإلسويدإء9755096
 
إماث

شيمغزل بشار هزيريف دمشق97629879

سهادغزل سلمان منذرإلسويدإء9775503

رزإنغزل طارق طهريف دمشق97823162

زهريهغزل فاكر نرص إلدينريف دمشق97936751

وعدغزل مازن دمحمريف دمشق98026405

47 من 28صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

سناءغزل دمحم دمحمريف دمشق98127648

يريف دمشق98225522
 
نىهغزل محمود إإلجاث

منالغزل وليد صفرريف دمشق98328114

رإئدهغزل يارس إلشالطريف دمشق98433927

إروىغسان ماهر عجاجهدمشق98528992

مناغصون عبد هللا نجقريف دمشق98638691

إخالصغطفان يحب  بحصاصإلسويدإء9873798

باسمهغفار إبرإهيم عوضريف دمشق98825524

رإنياغفرإن إحمد ديب هدلهدمشق98944531

يريف دمشق99023283
 
زإهدهغفرإن حسن مسلماث

فاطمهغفرإن دمحم تركمانريف دمشق99126564

زبيدهغفرإن مجي إلدين جريدهدمشق99241045

مريمغفرإن هيسم دمحمريف دمشق99338780

آإلءغنا فهد مزإحمدمشق99437415

صالحهغنا دمحم حسن سعوديريف دمشق99538781

ريمغب  ؤياد حيفاويريف دمشق99626026

سمرغب  حازم أجهردمشق99744534

سميا وهبهغب  خليل إندورهدمشق99836355

نورغب  عبد إلرحمن فستقدمشق99937129

ي إلشيخهريف دمشق100038552
فرحهغب  عبد إلغب 

غيثاءغب  محسن إحمدريف دمشق100123164

ميساءغب  دمحم بسام شماعدمشق100235494

نادياغب  دمحم خب  فاعورريف دمشق100322439

نبالغب  دمحم عجاجدمشق100438403

إناسغب  دمحم معب   عبد إلهاديإلسعودية100510120077

يإلسويدإء10065601 رسميهغب  مروإن إلكفب 

هبهغب  مروإن بدويريف دمشق100728324

يإلسويدإء10084926  وسيل إلحلب 
نرسينغب 

نجوىغب  يوسف يديكدمشق100944538

غيدإءغيث بسام إلشعابي  درعا10109814

مب غيث خالد إلجباندمشق101125278

وعدغيث سلمان إيوبإلسويدإء10124032

رإنيا دلةغيث سليم سالمة بو بكريدمشق101321517

سوزإنغيث دمحم بشب  عرموشدمشق101423305

لميسغيث مجي إلدين صبيحريف دمشق101517313

47 من 29صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

غاليهغيث معب   إلدقرريف دمشق101617398

يدمشق101739596
 
غصونغيد غسان حورإث

ريماغيفار نصيف إبو رإيدإلسويدإء10185295

جوإهرفاتن شحود بركاتريف دمشق101926988

نورفاديا عادل عبد إلمؤمن إلجزإئرفيدمشق102042319

يدمشق102121941 فدإءفارس توفيق إلحلب 

هدىفارس صقر كيوإنإلسويدإء10223664

لينافارس فايز إلخوريريف دمشق102315983

رإنيافارس كمال درويشإلسويدإء10243665

نوإلفارس دمحم محفوظ إلرفاعيدمشق102524557

باسمةفاطمة إلزهرإء دمحم نبيل جغنونريف دمشق102626414

صفاءفاطمة إلزهرإء نزإر ريحانريف دمشق102728120

ماريافاطمة هايل فضلريف دمشق102839058

ثائرهفاطمه إحمد عره إلعينيهريف دمشق102940567

هدىفاطمه إلزهرإء خالد ماتوقدمشق103035501

خنساءفاطمه إلزهرإء عدنان إلعليريف دمشق103126270

بثينهفاطمه بشار إلفالحدرعا103216332

يريف دمشق103322443 مريمفاطمه توفيق إلشلب 

إمنهفاطمه حسام إلدين مزإحمريف دمشق103435773

ديبهفاطمه حمود عثمانريف دمشق103528328

وفاءفاطمه شاهي   إبو شاهي  دمشق103641259

ضيافاطمه كمال نارصريف دمشق103722446

بركهفاطمه هشام إلعبد هللادرعا103815440

حنانفاطمه ياسي   رسيولريف دمشق103938241

صفاءفايز إكرم حمشوإلسويدإء10403925

سمرفايز ممتاز إلحجهدمشق104129002

ىفجر جمال إبو حامدريف دمشق104217316 برسر

لبب فرإس موفق إبو حسانريف دمشق104315721

شهرزإدفرح إيمن دعدعدمشق104435503

روإلفرح إيمن سلمونريف دمشق104527153

يوإلفرح سمب  طعمةدمشق104637286

غادهفرح فيصل عدوإنريف دمشق104728635

دعاءفرح دمحم إبوإلشمسريف دمشق104834885

رسميهفرح دمحم حسان إلسعديريف دمشق104925549

ف إلديندمشق105038772 صفاءفرح دمحم زهب  رسر

47 من 30صفحة 
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ميساءفرح دمحم كمال غيبهريف دمشق105125552

عائشهفرح دمحممعاذ شميسدمشق105235735

إيمانفرح موس إلحسنإلقنيطرة10537814

بستانفرح نضال معروفإلسويدإء10545899

رجاءفريدي وليم إلعسافي  دمشق105520033

فاديافضل هللا دمحم إلمحيثاويإلسويدإء10564087

إبتسامفطوم دمحم رياض عثماندمشق105736764

مهافوإز دمحم نعيم دره إلعمريدمشق105823316

فاطمهفوزي رياض إلبديويدرعا10599463

منالقبس رياض دإودريف دمشق106033949

فدرعا106110833 يهقتيبه دمحم رسر صب 

صالحهقضي حسان عبيدريف دمشق106217319

سحرقضي عبد إلسالم إبرإهيمدمشق106332427

نورقضي عبدإلرحمن إلبيضادمشق106424573

غادإقضي دمحم سعيد ليالدمشق106519752

إلهامقضي نديم جمال إإلعورإلسويدإء10664026

غادهقضي وسيم إلسلمان هنيديإلسويدإء10673632

سعدهقمر رإئد عوإدريف دمشق106824570

يريف دمشق106922455
 
آمنهقمر دمحم بديع حلوإث

مكيةقمر دمحم فياضدمشق107038383

نرسينقيس عالء إلباروؽيإلسويدإء10713582

مجدكارلوس رإىمي محفوضريف دمشق107216931

يريف دمشق107316599 وسامكامل فضل هللا إغاث 

كفاكريستينا إنور شماسريف دمشق107439572

يديدمشق107519606 رإزنهكريم جهاد إلب 

ليافيكريم رضوإن فرحاتدمشق107633040

ىكريم شفيق برسرإلسويدإء10773378 برسر

لىمكىمي يارس عز إلدينريف دمشق107817324

سلىمكنان دمحم نارص عالء إلديندمشق107929013

غادهكنده حكمت عبدوريف دمشق108026715

يإلسويدإء10815870
 
خلودكنده مروإن إلميمساث

رشاإلرإ عبدإلنارص إلخلفريف دمشق108223211

يدمشق108336165 رإئدهإلرإ عماد إلخانج 

رهفإلرإ غسان إلقصارريف دمشق108427036

نورسإلنا إحمد حسي  ريف دمشق108524706

47 من 31صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

ريماإلنا إنور إبوحدور إلحناويإلسويدإء10865444

نرسينإلنا إيمن إلكوؽيريف دمشق108725560

يدمشق108843255
 
إيمانإلنا توفيق إلباث

ميساءإلنا جب  إلسليمانريف دمشق108925561

يريف دمشق109028636
 
سمياإلنا حمدي خوإلث

يإلسويدإء10915614
 
سناءإلنا رعد إلشوػ

سالمإلنا زياد إلموصليدمشق109237284

رحابإلنا سامر عبد ربهريف دمشق109327948

دياناإلنا سعود إلفالحإلسويدإء10945097

إيمانإلنا طالل إلحسنيهإلسويدإء10955035

عبب إلنا عادل علوشريف دمشق109627949

فاديهإلنا عبد إلموسريف دمشق109723167

يإلسويدإء10986357
 
غنوهإلنا غسان إلريشاث

ملكإلنا مازن زينهدمشق109942749

دياإلإلنا ماهر فاعورريف دمشق110036838

عبب إلنا دمحم حسن عبد إلعظيمدمشق110141608

رناإلنا دمحم هاشم طلسريف دمشق110228339

إحإلنا ميشيل دخيلريف دمشق110336839 إنرسر

سهامإلنا نصب  إلصفديإلسويدإء11046027

ي إلغدوريف دمشق110524498 شهلهإلنا هشام حاج 

سناءلبابه مصطؼ  رستمريف دمشق110633292

رث لبان فيليب إلجرجوردمشق110736824

كوثرلجي   إسامه إلعموريريف دمشق110826422

ديمةلجي   باسم إلحمضيريف دمشق110925572

فاديهلجي   جمال إلجمالإلسويدإء11105162

ىلجي   عبد إلنارص صالحهريف دمشق111135796 برسر

 علي عدلهريف دمشق111223212
لىملجي  

يلجي   غازي محجوبدمشق111339584
 
إماث

فاديهلجي   محسن حمدونإلسويدإء11145745

فاطمهلجي   دمحم أبيضريف دمشق111535429

نورلجي   دمحم صفوإن دقماقدمشق111639293

إسماءلجي   دمحم عادل نابلشيريف دمشق111728342

صفالجي   دمحم معاذ رسحاندمشق111838373

سحرلجي   دمحم نبيل حناشريف دمشق111934903

ميادهلجي   منصور إبوحسونإلسويدإء11205746

47 من 32صفحة 
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هندلما عمر عمرريف دمشق112138715

لمالمار إنس محفوظريف دمشق112227159

خديجهلىم دمحم شاهي  دمشق112339340

جوكاستالىم هيثم رسيولريف دمشق112422764

سوزإنلميس إدهم قاروطريف دمشق112526716

رجاءلودي سعد هللا حيدرحمص112622212

رهفلوليا دمحم إمب  إلمالحدمشق112740788

رإنيالوليا يحب  إلقطانريف دمشق112827162

هاللونا حسي   كبولريف دمشق112927303

بارعةلونا عبد إلمتي   جانوريف دمشق113025586

ضج إلدرويشلؤي إيمن إلغندوردمشق113125294

ف بالنإلسويدإء11324937 حنانليال إرسر

ميسونليال جمال إلمفرجدمشق113343128

سلوىليال مرص  جب طرطوس113411954

منالليال مهرإن إبو عسافإلسويدإء11355315

نرسينليال وسيم حياريهريف دمشق113626424

فرنسيهليافي ساىمي إلشوفي إلحريريدرعا113719172

نرسينليث بالل إبرإهيمدمشق113822688

ريمانليث فؤإد إلرإشددمشق113919203

جانيتليث لؤي عثماندمشق114026061

ي طاغليليث دمحمعلي عليدمشق114121551 إمل عج 

هدىليالس إحمد إلعابددمشق114235971

ليناليالس عمار رجب فوإز إلشهب  بشمشمريف دمشق114338247

خلودليالس دمحم عز إلدينإلقنيطرة11446835

بسمهليل برهان إلحسي  درعا114514226

زينبليل لؤي يونسدمشق114638944

روى عبد إلصمدليل دمحمإنس عنايةدمشق114740141

رويدهليل هاشم إلمقدإدإلسعودية114810120047

نجودليليان فرإس عبد إلرزإقدمشق114943943

ليندإليليان دمحم حيمورريف دمشق115026426

سماحليمار حسن سكافدمشق115137437

رهفليمار رياض رمضاندمشق115237275

ريمليمار مصطؼ  حيدورريف دمشق115337999

زينبلي   إحمد رإتب إلتيناويدمشق115436520

مناسكلي   ؤبرإهيم شدإددمشق115543944

47 من 33صفحة 
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رإويةلي   بشار جلبوطريف دمشق115625606

رهفلي   حسان حمضيريف دمشق115725608

لىملي   سعيد إلمنجددمشق115839581

نرسينلي   سلمان عثمانريف دمشق115938839

إمللي   عدنان زينريف دمشق116025613

ريملي   عمار إلدبسدمشق116136158

 فائز إلموصلليدمشق116243947
صفاءلي  

رندإلي   دمحم بهجت نادريريف دمشق116325851

يلي   دمحم عماد إلدين إللحامريف دمشق116427167
 
إماث

ختاملي   دمحم غسان إلساعورريف دمشق116523348

بنانلي   دمحم فوإز إإلبريريف دمشق116625617

روعهلينه ناظم دمحمدمشق116735962

يماجده فرإس بقدونشيدمشق116836670
 
تهاث

رنا سحتوتماجده دمحم كمال كنعاندمشق116939525

فاديامادلي   دمحم علبهإلسويدإء11705873

بييؿيمارك جوزيف حايكريف دمشق117117100

مريمماري دمحم إإلحمددرعا117216005

يدمشق117338354
 
سوسنماريا إحمد إلجزماث

لمهماريا خالد إبو إرشيددمشق117442392

شذىماريا سامر زينريف دمشق117527956

ريماماريا سامرخليل إبوشعرريف دمشق117625625

بنانماريا دمحم إلحريريريف دمشق117738897

مب ماريا دمحم حاج عيشدمشق117843138

وفاءماريا دمحمماهر صوإنريف دمشق117927246

فاطمهماريا نبيل إلسكريريف دمشق118034919

رحابمارينا بسام فرعونريف دمشق118124504

ناريمانمارينا يارس حالوهريف دمشق118225629

إلهامماريه دمحم جدعان إلحريريدرعا118315644

ريمماسة طارق إلدباسدمشق118435758

يدمشق118535537
أملماسة عماد مارديب 

ليناماسه إحمد عالء إلدين رجبدمشق118639264

ندىماسه إسامه طربي  دمشق118735536

يريف دمشق118828147
 
نورماسه إنس إلحيالث

لما باروديماسه دمحم باروديريف دمشق118935822

دإنياماسه دمحم بشار حافظدمشق119038350

47 من 34صفحة 
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لبب ماسه دمحم عصام دعبولريف دمشق119127175

حنانماسه محمود شحرورريف دمشق119225645

سلوىماسه نبيل شمايطريف دمشق119335825

نور إلهدىماسه هيثم غنامدمشق119439262

ريما إلخطيبماسه وإئل قطاندمشق119535682

سيناءماسه يارس إلقزإزريف دمشق119625855

حنانمالك عبد إلرزإق إلشوفيدرعا119712000

منالماهر سهيل فضهدمشق119833051

ليناماهر مجدي إلشومريإلسويدإء11994027

منال إلحفارمايا إحمد إلسماندمشق120041080

عبب مايا بسام إلموسدمشق120135542

تغريدمايا ثائر شهاب إلدينإلسويدإء12026383

سوسنمايا جهاد عويصريف دمشق120324402

فدإءمايا حسي   نيوفدمشق120437359

يهمايا حمدي إلقدسيدمشق120535953 خب 

لونامايا رضوإن قطرمب  ريف دمشق120625648

رحابمايا سامر إزمشليإلقنيطرة12076565

سناءمايا سامر زينوإلقنيطرة12086793

مزين دردسمايا سهيل رإضيهدمشق120936343

يف إلمقتإلسويدإء12105456 ميسونمايا رسر

مب مايا عامر حافظدمشق121135544

هدىمايا عبدإلنارص فضلوندمشق121239575

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق121327180

يريف دمشق121426036 إسماءمايا دمحم إلقرث 

إيفامايا دمحم ؤياد مربيةريف دمشق121540344

مب مايا دمحمنظىمي قتالندمشق121635755

ناهدمايا محمود إلعيادهريف دمشق121727807

إخالصمايا مروإن سلومإلسويدإء12187330

رويدهمايا مشهور إبولوحإلسويدإء12194944

ملكمايا نايف صفاياريف دمشق122039577

يريف دمشق122134925
 
إيفامايا هشام دإغستاث

رفاهمايا يارس عرفهريف دمشق122227181

نزههمثب  أكرم سويددمشق122320875

عتابمجد بشار إلحلحإلسويدإء12245327

يدمشق122533059
 
إيمانمجد دمحم إلرسغاث
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رزإنمجد دمحم إلطرحدمشق122623805

ميسون خرص مجد دمحم بازدمشق122720953

هناديمجد نور إلدين قديىميريف دمشق122827183

زهرإءمجد يوسف حسندمشق122931505

رندهمجد يوليان عامرإلسويدإء12303902

ريمهمحاسن إحمد إإلبرإهيمدمشق123141827

إيناسمحبة إلمع إلطباخريف دمشق123228360

جهينهمحسن فادي إلديكإلسويدإء12333701

روضة إلصفديدمحم إبرإهيم إحسان عبد إلمعظيدمشق123420959

ريمدمحم إحمد إلرفاعيدمشق123525315

إنتصاردمحم إحمد إلمحمددرعا123612024

حمدهدمحم إحمد عيددمشق123731961

صافينازدمحم إسماعيل فرحدمشق123824647

بثينهدمحم إكرم سعدريف دمشق123917590

مروهدمحم إلفاتح عبد إللطيف إلشماعدمشق124023415

نرسيندمحم إنس عمر شمادمشق124124783

غادهدمحم بديع دمحم عبد إلوهاب خليفهدمشق124227233

إبتسامدمحم بسام إلنصارإلسويدإء12433718

أسماءدمحم بسام عودةدمشق124423357

منالدمحم بسام كريمدمشق124523814

لىمدمحم بشار شادي خرسيدمشق124623859

إسدمحم بكر إلغولريف دمشق124715600 نب 

روضهدمحم تيم عبد إلحفيظ صالحدمشق124824789

ؤيماندمحم جمال عقاددمشق124933072

نجوىدمحم حسان إلمحروسدمشق125022177

علياءدمحم حسن علي إلكرمدمشق125120345

غاليهدمحم حسن دمحم ماجد عوإطهدمشق125224793

يريف دمشق125318513
 
رزإندمحم حيدره بديع إلمدث

فتحيهدمحم خالد إلصياصنهدرعا12549131

أشوإقدمحم خالد إلقليحدمشق125520327

دعاءدمحم خالد خلدون إلعقاددمشق125620914

هدىدمحم خب  دمحم إسامه سنجقدإرريف دمشق125715990

يدمشق125819646 نوردمحم خب  دمحم إلعلب 

تمارإدمحم خب  دمحم لؤي إلجاجهريف دمشق125919104

ساميةدمحم رإمز صباحريف دمشق126017723
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نازكدمحم ربيع بشار ديابدمشق126129110

سوسندمحم رجاء جانبوتدمشق126222180

إنتصاردمحم رجب إلمقدإددمشق126333080

هيامدمحم زكريا إبو خروبدرعا126411005

يريف دمشق126518249
ريمادمحم زكريا يحب  رإص 

حناندمحم سامر خرص دمشق126633083

ريمادمحم سهيل تايهدمشق126723366

كوثردمحم صمادي إلدعاسريف دمشق126817961

إيماندمحم صياح دمحم موفق غنيمدمشق126922220

فدإءدمحم طارق رمضاندمشق127028315

يدمشق127132559 غفرإندمحم عادل دمحم إيمن إلعلب 

ميساءدمحم عبد إلرحمن إلرفاعيدمشق127233091

رشادمحم عبد إلرحيم إلحايكدرعا127313147

غادهدمحم عبد إلقادر سويدإندرعا12749347

جهان خلوفدمحم عبدإلجليل خلوفدمشق127521606

أملدمحم عبدو علياندمشق127623837

فلكدمحم علي نادر عربشدمشق127731653

إنعامدمحم عيش عبد هللادمشق127824734

خلوددمحم غيث دمحم مازن درويش إحمدريف دمشق127917222

إملدمحم غيث دمحم ماهر كالسدمشق128030505

سوزإندمحم فايق نضال إلملوجيدمشق128126273

فتدمحم فرإس إحمد إبو حيب ريف دمشق128219278 مب 

منالدمحم ماجد حوىدمشق128331581

ي إإلعىمإلسعودية128410120584 إلحان شبانهدمحم مازن إلحلب 

إريف دمشق128517212 بثينهدمحم مازن إلغب 

يدمشق128633731
 
مروهدمحم مازن فادي إلجزماث

يرسى شموطدمحم مامون إلحامددمشق128727166

إزدمحم ماهر نبيل حمدإندرعا12889852 شب 

يريف دمشق128916865
 
إيماندمحم مأمون إلغوثاث

ندى إبو شامهدمحم دمحم حسان بركاتدمشق129027173

هيبهدمحم دمحم عماد سويدهدمشق129125347

بريدمحم مصطؼ  إلبدويدمشق129221633 رإميا إلب 

يدمشق129322246 بج  غاليهدمحم معاذ دمحم منصور إلرسر

بارعهدمحم منذر بوسنه فيريف دمشق129417123

نازكدمحم منيب فايز جحهدمشق129532011
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لميادمحم نبيه علي باشادمشق129623405

يدمشق129729149
 
وفاءدمحم نذير إسامه فاكهاث

قدإرريف دمشق129818754 ميسوندمحم نضال بب 

ندىدمحم نور محمود مهاجردمشق129920372

يريف دمشق130018504
 
فيحاءدمحم هشام إلعيش إلمرزوػ

غديردمحم هشام فصيحدمشق130126201

إمتيازدمحم وإئل حميديدمشق130222706

إيماندمحم وإئل يوسفريف دمشق130318908

يدمشق130419322
 
عبب دمحم وسيم دمحم مهاب إلبغجاث

إبتسامدمحم وليد خالد إلعاسىميدرعا13059545

يدمحم وليد دمحم ماهر إلرزدمشق130627384
 
إمل إلصالحاث

سندسدمحم يارس حسام لولودمشق130720702

فايزهدمحم ياسي   عجوزريف دمشق130817124

يريف دمشق130918053 ميادهدمحم يحب  دمحم عامر إلعلب 

نرسيندمحم يحب  وسيم شويشريف دمشق131018531

ي إلخياطدمشق131131006
 
منالدمحم يزن هاث

يريف دمشق131217227
هناديدمحم يمان رسي إلدريب 

يدمحمإلمؿي دمحمنذير شحاده إغاإلرفاعيدمشق131321646
 
هاله إلكتاث

غليريف دمشق131417507 إيماندمحمإمجد دمحمبشار إلب 

ناريمان إلحمضيدمحمبرإء حسام إلمرصيدمشق131521652

ميساءدمحمبالل دمحمخب  حديفهدمشق131623428

ناديه إلعقلهدمحمحسان زيد إلعقلهدمشق131721664

فاديةدمحمصالح صبجي عطايادمشق131821685

شيماءدمحمعباده دمحمماهر إلسكريدمشق131930833

شيماءدمحمعدنان زكريا عرنوسريف دمشق132018589

نور إلحافظدمحمعزت دمحمعمار إلقوإصدمشق132121694

فلكدمحمغيث موفق إرطودمشق132230839

مب  دردردمحمكرم وليد إلشعاردمشق132321715

لىم عاشوردمحمنور دمحمنوإر حكيمدمشق132421738

منالدمحمهشام ياسي   إلحمويدمشق132519918

هالهمحمود أحمد إلخطيبدمشق132622513

رنامحمود برهان مهرهدمشق132723513

رحابمحمود جمال إلخطيبدمشق132831694

ودإدمحمود عبد إلكريم إلتازريف دمشق132917756

ودإدمحمود عدنان عايشهريف دمشق133018814
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سهاممحمود فيصل عمر إلطويلدمشق133124899

إحالممحمود لؤي إلمالدمشق133233205

منارمرإم إحمد حاج حمدوريف دمشق133336918

ميسونمرإم ثامر إبو حسونإلسويدإء13345049

لبب مرإم فادي ضوريف دمشق133536923

هدىمرإم محمود دمحمإلقنيطرة13367255

ساميهمرإم نذير إلبدويريف دمشق133722472

حنانمرح زإهي صبيحريف دمشق133839579

كاتإلقنيطرة13396795 غادهمرح زياد إلب 

مقبولةمرح علي نجم إلدينريف دمشق134038786

فاطمةمرح عمر إلقادريدمشق134135252

إسيمهمرح محفوظ شلغي  إلسويدإء13426035

رويدهمرح دمحم إلحمضيدمشق134337111

يريف دمشق134422473 عائشهمرح دمحم غازي إلشلب 

يدمشق134537783 نرسينمرفت مجدي إلخرص 

فاتنهمروه سليم إلعمرريف دمشق134626821

يدمشق134735548
 
مؤمنهمروه دمحم زيوإث

ساميهمروه نذير إلبدويريف دمشق134822475

يإلسويدإء13494948
 
لبب مروى حسن إلشعرإث

ريمامريم إحمد حبابدمشق135044982

ريممريم تيسب  إلصالحريف دمشق135135840

منالمريم طلعت إحمدريف دمشق135225665

يإلسعودية135310120478
 
ىمريم فرإس إلماإلث برسر

إيمانمريم دمحم مازن إبو سعدهدمشق135435552

ميساءمريم محمود بالنريف دمشق135527909

حنانمرص  سليمان إلشعشاعدمشق135626345

ىمرص  فاروق حمدإنإلسويدإء13573505 برسر

مب معاذ مؤيد غوجلريف دمشق135815857

بيانمعب   يارس إتاسيدمشق135923537

هناءمعن عامر إلعلياندرعا136010249

إنتصارمقتدى طه إإلبرإهيمدمشق136120382

حنانمالذ سامر إلخبازدمشق136235942

إمتيازمالك إحمد إلسيد إحمددرعا136319184

سميحهمالك بشب  إلوزيردمشق136443644

رإبعهمالك حامد إلحاجدرعا136515216
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإإلكتتابمسلسل
 
إسم إألمإإلسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

خلودمالك عوض إلحمددرعا136615218

خديجهمالك قاسم إلقيسدرعا136715033

ناريمانمالك متحد إلسيدإلسويدإء13686232

عرصيهمالك دمحم حسي  ريف دمشق136925965

هبهمالك دمحم سامح تللوريف دمشق137028364

منالمالك دمحم نوري محسنريف دمشق137124718

نجودملك طلعت إلمقتريف دمشق137224404

ىملك عبد إلرزإق إبو خدريف دمشق137326736 برسر

وريف دمشق137428365 ريماملك دمحم إنس شخاشب 

سيماءملك دمحم كعكهدمشق137537267

قريف دمشق137635846 رسميهمنار جعفر إلبب 

رنامنار سمب  إلطرشهريف دمشق137717621

يدرعا137817954 مريممنار سيف إلدين إلزعب 

همنار عدنان كبارهريف دمشق137939341 إمب 

ساميهمنار يارس إلشيخريف دمشق138034510

يدمشق138139384 حنانمنال دمحم نضال إلتاج 

يريف دمشق138225673
 
فريزهمنتىه عزه إلنعماث

هدىمب  حسي   منوردمشق138336702

سوسنمب  زهب  لطفدمشق138437781

 علي هنديهريف دمشق138526678
فاطمهمب 

إزهارمب  فادي إلمرصيريف دمشق138627248

نجوىمب  نبيل إبو رإسريف دمشق138736980

ي إلكرديدمشق138840824
 
نجالمها ماجد إلشيخ هاث

يريف دمشق138936985
هدىمها محمود إلمصؼ 

وفاءمها وفيق إبرإهيمدمشق139040825

ريممهجه إحمد عيشدمشق139135939

غادةمهدي عباس خضب إلقنيطرة13925353

هيفاءمهند إكرم إبو حسونإلسويدإء13933092

زبيدهمهند إمي   إلموإلديدمشق139422270

عاتكةمهند جمال دغمانريف دمشق139515075

صفاءمهند دمحم إلصوصريف دمشق139617624

مروةمودة عبدإلرحمن إبونبوتدمشق139739569

يمؤمن عبد إلستار إلحايكدمشق139827048
 
إماث

إيمانمؤمنه عبد إلرحمن سعيددمشق139942775

إسماءمؤمنه مأمون إلجلمدمشق140039578
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

عائشهىمي إحمد حسنريف دمشق140126679

يىمي عبدهللا عكلهدمشق140237265
 
إماث

عائدهىمي نايف إلطويلدمشق140338325

سالفمياده بسام طحطحإلسويدإء14046041

عائشهميار إبرإهيم حميديريف دمشق140538558

سهامياس رشيد إلفرإدرعا140614106

يرسىمياس فرإس كبارهدمشق140742432

إ وسيم حتاحتريف دمشق140825061 نورمب 

نا حافظ إلشناعهدرعا140915932 حنانمب 

هدرعا141014438 نا لؤي طب  ميساءمب 

يدمشق141136808
 
ي جوزيف قباث نامب  مب 

يام إبرإهيم إلبحريدمشق141236878 إيليانامب 

يانا سهيل فهدإلسويدإء14135461 إبتساممب 

يلال صديق عرنوقريف دمشق141423654 ينمب  سب 

إمينةميس حسن إلسليمانريف دمشق141540352

هندميس حسي   صبحدرعا141619191

يإلسويدإء14176331
 
رسىميس فادي إلشوػ

جوليتاميس فيصل إلعبدهللاإلسويدإء14185640

ميادهميسم عبد هللا إلحبشدمشق141939982

يدمشق142037158 سميحهميسم مامون برهمج 

يريف دمشق142127191 ميادهميلدإ باسل إلمؤذن إإليوث 

دإرينميلودي ضياء مخلوفدمشق142244280

هدىميمونة دمحم بشار إلفتالريف دمشق142324509

مريمميمونه أحمد طحينهريف دمشق142426589

خديجةميناس دمحم بدلةإدلب14256120

يناتاليا وسام حناريف دمشق142637014 رنده يازج 

حبيبهناديه دمحم إبرإهيمدمشق142736704

فايزهناديه نبيل شبليريف دمشق142838520

سناناريمان دمحم بسام قاسوريف دمشق142925688

منالناريمان دمحم ياسي   إلشيخ إلقادريريف دمشق143035867

هاجرهنارين ريزإن إبرإهيمريف دمشق143123484

سوسنناي فرإس إلمقطرنريف دمشق143228160

رشانايا إحمد دمحم نهريإلحسكة143311066

ي سلمانإلالذقية143417543
ميادةنايا إلليب 

يدمشق143535569
 
ديمانايا طارق إلسلموث
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هنادينبال دمحم عمر إلعابددمشق143639756

إس حسي   حجازيإلقنيطرة14377717 خديجهنب 

إس نضال إلصحناويإلسويدإء14384280 بنيهنب 

إس نورس دعبولدمشق143919672 مادلي  نب 

نورمانتافي إيمن عقيلإلسويدإء14405055

نجالءنتافي جهاد إلخوريريف دمشق144123591

صفيهنجاة برهان محيسنريف دمشق144233352

فاطمهنجاة عمر إلصفديدرعا144315879

يدهريف دمشق144426590 رحمهنجالء عيش رسر

عليانجود نبيل حيدرإلسعودية144510120619

يريف دمشق144622615
 
فاطمةندإء نعيم إلريحاث

دنياندى خليل إلشمافيريف دمشق144738559

فاطمهندى رشيد إدريسريف دمشق144840353

ماجدهندى صالح إبو فرحريف دمشق144924511

دياإلنرص إلدين مهند جبيليريف دمشق145015815

يدمشق145139185
 
هنادينغم باسل إلشاإلث

فاطمهنغم بسام إلزهنانريف دمشق145238904

ناريماننغم بهاء إلدين ياسمي  دمشق145335928

يف ونوسدمشق145438062 نورإنغم رسر

مريمنغم علي بعلبؿيدمشق145539155

عائدهنغم فاضل غبيسريف دمشق145634054

إيمان إلعالننغم وليد إلفارسدمشق145740136

إنيك مرعشلياندمشق145837466 إنوشنفب  إنب 

عزهنهاد عمار يوسفريف دمشق145927194

محاسننهاد نبيل حجليريف دمشق146027882

سحرنهله دمحم مازن إلقدسيريف دمشق146125928

نوإلنىه إسامه إلجغضيدمشق146239563

عليانىه علي إلحاج فارسإلقنيطرة14638208

ني  دمشق146435922 ميساءنىه دمحم عيد طب 

ريمانوإر سموئل كيوإندمشق146535574

فطومنوإر عمار هزيريف دمشق146629984

نبيلهنوإر ميرس عالء إلدينريف دمشق146726041

سماح شيخهنور إؤليمان إكرم نجيبهدمشق146838883

فاطمةنور إلحسي   إلهاشىمي رمضاندرعا146910351

رنانور إلدين إحمد إلخبازإلقنيطرة14705128
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة دمشق-إسماء إلناجحي   ػ

يريف دمشق147125709
 
منالنور إلشام بالل قطناث

نىهنور إلهدى عمر محمودريف دمشق147225710

آمنهنور إلهدى دمحم إلصباغريف دمشق147339223

يريف دمشق147425711
ميساءنور إلهدى دمحم حمدي إلماص 

هناءنور إلهدى نزإر إبو حربدمشق147543182

يدمشق147635576 صفانور إيمن إإليوث 

برإءهنور بالل عبد إلرحمنريف دمشق147734344

سميهنور جمال محمود إإلمي  دمشق147844833

عبب نور حمد كيوإنإلسويدإء14793516

مب نور حمزه سنب ريف دمشق148038263

رإبيانور خلدون جنبالطإلسويدإء14815346

ي إلحالقدمشق148238070
 
حناننور خلدون درخباث

رنانور رإغد إلعياصريف دمشق148324174

شاديانور رياض إلدريدريف دمشق148425968

وفاءنور سامر محسنريف دمشق148537068

خولهنور عبد إلعزيز إبوشاىميحماة148619696

ىنور علي عليدمشق148735689 برسر

يريف دمشق148828977
 
خلودنور علي فليطاث

رإئدهنور عمر شكاسريف دمشق148928978

وكهإلقنيطرة14906583 نورهنور فايز عسليه مب 

رفنور فؤإد إلصيدإويدمشق149120099

منالنور فيصل إبو سعدىإلسويدإء14925176

رسميهنور دمحم حجيجدمشق149335745

ينور دمحم نوإر إلدقرريف دمشق149425707
 
تهاث

يدمشق149539757
 
ديمهنور دمحم وضاح صهيوث

عبب نور نضال سقوردمشق149635697

حناننور وجيه وهبريف دمشق149737079

ملكنور وليد سنيطرريف دمشق149826830

صفاءنور يارس صقردمشق149939296

رإنيهنورإ سليمان سلعسريف دمشق150022501

فتنورإلدين إحمد ملحمريف دمشق150115079 مب 

عابدهنورهللا دمحمجميل سميهدمشق150239562

إمينهنورإلهدى ربيع ربيعريف دمشق150334962

لينانورإلهدى فوإز دياربكرفيدمشق150435746

هدىنورإلهدى دمحمنعمان حافظدمشق150539560
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سوزإننورس أدهم حسونإلسويدإء15063612

سعادنورس عماد زين إلدينإلسويدإء15072988

ىمينوره إنور نرصإلسويدإء15085349

دإريننوره دمحم طرإبلشيدمشق150939476

 إلنظاىميدمشق151042480
فاتننورهان إمي  

إفرإحنيار طلعت بو عسافإلسويدإء15116159

ي إلحجريف دمشق151237095 فا ناج  سلوىنب 

ليليانانيكول فادي إلدإرسدمشق151337546

سعادهاجر فرإس نارصإلسويدإء15146050

سىه حسنهادي نارص إلسيددمشق151520997

ي يوسف زإهد إلقادريدمشق151622278
 
هناءهاث

نرسينهانيا أكرم حمدإنريف دمشق151735905

أملهبا سمب  دقودمشق151836496

غادةهبة هللا دمحم إبوزيددمشق151935742

ودإدهبة حسي   إبرإهيمريف دمشق152027503

عتابهبه إبرإهيم زيتونريف دمشق152138479

فائزههبه إحمد غزإلدمشق152235740

صفاءهبه بدر منقاشريف دمشق152326896

يهبه بسام خادم إلجامعدمشق152444623
 
إماث

إرتماسهبه زياد سلومإلسويدإء15256051

زكيههبه طالب إلمنجدريف دمشق152625004

يدمشق152745006
 
نهيدههبه عبد إلرحيم خوإلث

رغدإءهبه عالء نارصريف دمشق152834967

نجودهبه عهد بدرريف دمشق152938758

حمدههبه قاسم نقرشريف دمشق153039224

مرفتهبه محمود قناهريف دمشق153128169

ميسونهدى إمي   إلدجريف دمشق153234087

منارهدى حسام إلدين إلصوإفدمشق153335048

رإمياهدى زإهر إبوإلهوإدمشق153441680

نرسينهدى زياد عودةريف دمشق153535920

زكيههدى طالل زريقريف دمشق153640541

سوزإنهدى عبد إلرحمن إلدنيفاتإلسعودية153710120042

رحىمهدى دمحم إلقيمدمشق153838301

نائلههدى دمحم مزإحمريف دمشق153926957

ي إلشهب  بالعرجادمشق154035739
 
نادياهدى دمحمعلي إلزبدإث
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إيمانهدى وسام إلبقاعيدرعا154119210

إسماءهديل إحمد إلخندمشق154238296

مب هديل إحمد حجازيدمشق154341681

هناديهديل إيمن إلحمودإلسويدإء15446052

تغريدهديل خالد إلتليريف دمشق154535398

بدمشق154643982 ههديل مجي إلدين حب  منب 

رناهديل معن فلحوطإلسويدإء15475905

نىههديل منيف إبو حجيلهإلسويدإء15486259

لبب هديل نبيل صالحدمشق154939157

ميساءهديل هشام كاشفدمشق155037100

نرسينهديل وسام درويشإلسويدإء15515846

فادياهديل ياسي   إلديبدمشق155238668

خلودهديل يحب  إلغوشدمشق155337747

إلهامهزإر رإئد صقرإلسويدإء15546195

منارهزإر ظافر إلزينريف دمشق155534634

باسمههزإر عز إلدين حموشدمشق155636627

ميلياهزإر متعب أكحلريف دمشق155737132

يدمشق155841115 ي حمودةهزإر دمحم فوإز إلحلب 
 
إماث

كاتبههزإر منب  صيموعهإلسويدإء15596366

يدمشق156022030
 
رهفهشام دمحمإسامه إلحافظ إلساعاث

يريف دمشق156122515 نرسينهال إحمد إلضمب 

يريف دمشق156235928 بج  ريماهال سعيد رسر

إكرإمهال دمحم إبو هاللريف دمشق156334979

جمانههال دمحم إسكيفريف دمشق156427199

هبههالل باسم ماليلريف دمشق156527200

نرصإهمام حمد إلنادرإلسويدإء15663756

حنانهمام لؤي خريطهريف دمشق156718549

ةهنا عمر إلمنالريف دمشق156827201 منب 

رشاهنا عمرإن صالحدمشق156935600

إلناهنا دمحم بشار عزتريف دمشق157025730

هدإياهناء دمحم إلدإدهريف دمشق157122516

سوزإنهناء دمحم بشار غنيمريف دمشق157225731

إنتصارهنادي نضال سحومإلقنيطرة15738266

علياءهيا جورج حدإدريف دمشق157429994

هناديهيا حسام إلكودريف دمشق157537445
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علياءهيا حسن إلزلزلهدمشق157637746

مب هيا حسن حسنريف دمشق157737139

غادههيا دحام عبدودمشق157837250

فدمشق157943674 ميساءهيا دمحم غياث إإلرسر

إنتصارهيا دمحم فرهودريف دمشق158038564

يريف دمشق158125738 ثناءهيا محمود إلشلب 

سعادهيام دمحمهشام حربهدمشق158236129

ميليناهيلينا إيمن حسندمشق158344640

هوإئل حمد حسانإلسويدإء15843727 منب 

حبقهوإئل محجوب مقلدإلسويدإء15853228

قمروجد دمحم خب  إلكرعهدمشق158635603

يرسىوسام دمحم إلخلفدرعا158710856

مب وسام محمود رسهدمشق158828642

إبتساموسام وليد ديابدمشق158922467

سماهروسيم عمر إألصفردمشق159027512

هيفاءوسيم محمود بعيونريف دمشق159115085

يريف دمشق159224523 فخريهوصال منصور حج 

منالوعد دمحم مازن إإلمامدمشق159338279

ميادهوفاء إحمد إلحسي  ريف دمشق159428662

ميساءوفاء عمر مسلمريف دمشق159538271

نور إلهدىوفاء دمحم رسالن إلطحان إلزعيمريف دمشق159625740

آمنهوهيبه دمحم إمي   إلبهلوإندمشق159741689

يريف دمشق159822729
رباوئام ماهر إلحبشر

فتيارإ جعفر نعامهريف دمشق159926836 مب 

لينايارإ زياد إلطياردمشق160041125

إيمانيارإ سالم إبو فرحريف دمشق160137452

رإنيهيارإ طريف إلشيخدمشق160235738

ىمييارإ كرم كحلإلسويدإء16035848

نرسينيارإ مياد حسندمشق160438902

وعديارإ وسام إلندإفإلسويدإء16055889

نوريارس إسامه مهرهدمشق160630876

مريميارس عبدإلكريم رحالريف دمشق160717629

إمنهياسمي   إسماعيل إلخالدريف دمشق160837489

ي إبرإهيم إبو جاللهريف دمشق160925015
 
إيمانياسمي   شوػ

وصالياسمي   عدنان إلخليف إلمسالمهدرعا161014462

47 من 46صفحة 
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يريف دمشق161134988
 
إنعامياسمي   دمحم خوإلث

هناياسمي   مهند قرضابإلسويدإء16125366

جميلهياسي   عبد إلحميد إلمقدإددرعا16139382

حنانيامن وسيم عسافإلسويدإء16143198

ىيامن يارس صقردمشق161527532 برسر

سوسن إللحاميامن ياسي   عجينهدمشق161621828

رحابيزن شادي قرقوطإلسويدإء16173627

أحالميزن مازن دمحمدمشق161820820

أمينهيزن دمحم سامر شعباندمشق161931035

فيحاءيزن دمحم مازن إلفوإلريف دمشق162017234

لميسيزن معتصم إلخطيبإلسويدإء16213628

يريف دمشق162222691
 
رندهيرسى طارق إلدسوػ

ييرسى عمر موزهدمشق162343209
 
تهاث

ليليمامة فايز إألطرشريف دمشق162437184

ينيمامه إحمد مدحدير إلزور162510065 شب 

يإلسويدإء16265770
 
عبب يمامه عبد إللطيف إلقضماث

بسمهيمامه عمر إإلحمدإلقنيطرة16278268

إبتسام إلمنعميمامه دمحم بالل إلسيد حسندمشق162835164

يريف دمشق162926047
ينيمان عبدإلرحمن مارديب  شب 

خلوديمان فريد إلرشيد إلحرإؾيإلسويدإء16303535

فاطمهيمان وفيق جاللدمشق163123603

فاتنيمب  زهب  ياسي  ريف دمشق163224036

هبه تمرإزيمب  دمحم إلمعلمدمشق163339539

فاتنيوسف إبرإهيم إلمحمددمشق163433258

إيمانيوسف إحمد فارسريف دمشق163516568

مريميوسف بسام شاهي  ريف دمشق163615124

مب  إلخليل إلعمريوسف عبدهللا إلكشتودمشق163721842

رنا سكافيوسف ماهر خضب دمشق163823606

يدمشق163928701
دإنةيوسف دمحم كباريب 

لينايوشع معن يوسفدمشق164019989

وزير إلتعليم إلعافي وإلبحث إلعلىمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم

47 من 47صفحة 


