
 
 

   

 

الهندسة المعمارية أسماء المقبولين في كلية  

 

 : حملة الشهادة الثانوية السوريةمن أسماء المقبولين 

 

 GPA اسم الطالب المتقدمي    االختصاص/ الكلية م

 91.33 آالء  محمد المرصي كلية الهندسة المعمارية 1

   كلية الهندسة المعمارية 2
 89.08 نوال حمادي الخان 

 88.91 تسنيم عبدالرؤف حموى المعماريةكلية الهندسة  3

 87.54 ساما نزار غازي كلية الهندسة المعمارية 4

 86.95 محمد عبد هللا االبراهيم كلية الهندسة المعمارية 5

 86.04 لىم فايز راضيه كلية الهندسة المعمارية 6

 85.33 نرسين حسن كجل كلية الهندسة المعمارية 7

 84.95 عمران أحمد الخطيب المعماريةكلية الهندسة  8

ي كلية الهندسة المعمارية 9  83.66 لونا محمد أيمن الهبر

 83.04 سارة عامر الشماع كلية الهندسة المعمارية 10

 82.5 انس محفوظ البشب   كلية الهندسة المعمارية 11

   كلية الهندسة المعمارية 12
 81.45 جول  محمد زكريا قصباش 

بجر   الهندسة المعماريةكلية  13  80.95 رنيم محمد عزت الرس 

   كلية الهندسة المعمارية 14
 80.79 راما غسان اليسق 

 80.4 حني   عماد العثمان كلية الهندسة المعمارية 15

 79.33 ليال  اسامه خشيفه كلية الهندسة المعمارية 16

 78.66 محمد عمار  ماهر  شموط كلية الهندسة المعمارية 17

 78.25 جودي عمار المرصي كلية الهندسة المعمارية 18

 78.25 احمد لؤي خرص   كلية الهندسة المعمارية 19

 78.2 من  عمار زرزر كلية الهندسة المعمارية 20

 77.79 شهد عبد الفتاح محمود كلية الهندسة المعمارية 21

 77.7 ارساء  وجيه  شاهي    كلية الهندسة المعمارية 22

   الهندسة المعماريةكلية  23
 77.45 ليالن ابراهيم آله رش 

 77 وائل عادل سلوم كلية الهندسة المعمارية 24

ي كلية الهندسة المعمارية 25  76.04 انوار فصيل خرص 

 75.75 ماسه مهداد العيس كلية الهندسة المعمارية 26

   كلية الهندسة المعمارية 27
 75.58 سدره محمد ماجد شاالن 

 75.33 زينب عبد الرحمن اسماعيل الهندسة المعماريةكلية  28
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 75.25 عدي حسان ابوحسن كلية الهندسة المعمارية 29

 74.29 ايه هللا عماد الصعيدي كلية الهندسة المعمارية 30

 73.66 مايا  عل   اسماعيل كلية الهندسة المعمارية 31

 73.45 رزان  اياد  الزعنر   كلية الهندسة المعمارية 32

 73.2 عباده  حمدي  الحمص  الصباغ كلية الهندسة المعمارية 33

 73.16 محمود ابراهيم سعدي كلية الهندسة المعمارية 34

 73.12 محمد عل  نادر  كريم كلية الهندسة المعمارية 35

 72.58 جميلة  عوض  طيوره كلية الهندسة المعمارية 36

 72.33 شهد احمد طيان كلية الهندسة المعمارية 37

 71.83 تق   أنور  السعدي كلية الهندسة المعمارية 38

 71.62 نور الهدى عبد الباسط مارع   كلية الهندسة المعمارية 39

 71.08 يارس  محمد عمار  العدوي كلية الهندسة المعمارية 40

 70.75 ليل انس الجبان كلية الهندسة المعمارية 41

  تاال   كلية الهندسة المعمارية 42
 70.62 أنس عجلون 

 69.95 محمد مصطق  دابله كلية الهندسة المعمارية 43

   كلية الهندسة المعمارية 44
 69.54 نور الدين محمد العجلون 

 68.95 نغم  محمد محجوب كلية الهندسة المعمارية 45

 68.29 ماريا محمد النحالوي كلية الهندسة المعمارية 46

 78.12 ملهم أحمد مكيه كلية الهندسة المعمارية 47

 72.45 صبا يوسف عمار كلية الهندسة المعمارية 48

 

 

 غير السورية : حملة الشهادة الثانويةمن أسماء المقبولين 

 

 GPA اسم الطالب المقبولي    االختصاص/ الكلية م

 98.06 أنمار عبد الرؤوف نارص كلية الهندسة المعمارية 1

 95.91 الرحمن مروان االبراهيمعبد  كلية الهندسة المعمارية 2

 95.4 ارساء يوسف صالح كلية الهندسة المعمارية 3

 86.77 فيصل جميل المسلط كلية الهندسة المعمارية 4

ة عامر التكلة كلية الهندسة المعمارية 5  81.5 أمب 

 

 


