
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

هدىابراهيم احمد الطهالرقة17001

ناديهابراهيم احمد يعقوبحلب220001

هالهابراهيم محمد أيمن حريريحلب322730

امونهابراهيم محمد عالويحلب430911

فاطمهاحمد احمدسامر نورالدينحلب520010

خديجهاحمد جميل احمدحلب623607

رويدهاحمد عباس خطابحلب723766

امينهاحمد عبدالرزاق الحاج مصطفى الجوادحلب820015

ابتساماحمد محمد السليمانحلب920416

وزاحمد محمد بكرحلب1031352 فير

ي    ححلب1122682 مريماحمد محمد شر

كندهاحمد محمدايمن رجبحلب1232254

يحلب1321622 ةاحمد محمود صليب  سمير

رشااحمد هارون خالد الصالححلب1422750

زينباحمد يحبر الخميسحلب1526826

ليندااحمدبهاء مبشر ابريقحلب1620032

فاتناري    ج محمد السيدحلب1737048

سميهاري    ج محمود عقادحلب1847001

ا مصطفى الشيخ حموحلب1934971 لينااستير

ندىاشاء عبد الباسط المسلمريف دمشق2030419

يحلب2141324
روعةاشاء عبد الهادي صوراثى

بتولاشاء محمد وفا الناظرحلب2240789

فتاشاء محمود مزيكحلب2334229 مير

ملكاشاء محمود وزانحلب2435164

هدىاسماء أحمد حمرهحلب2535165

ف احمد محسن حاج موىسحلب2630664 هيفاءاشر

افنان محمد علي العثمانحلب2735424
مبى

يحلب2847181 فاطمهاالء عادل الحاج 

امالاالء محمد عصلهحلب2935935

ىحلب3036669 إيمانالبتول كنان يسير

مىهالريان اديب دورديحلب3140020

روعةاليسار أحمدغاندي معراويحلب3240363

يحلب3320437
هدىامير محمد عبد المطلب مشهداثى

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

16 من 1صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

كوثرامينة ابراهيم محمدحلب3437063

حليمهامينة عبد المحمدحلب3540813

يحلب3635638
مهااميه محمد سعد وفاث 

ي عيىس جانوحلب3734763 هناءانج 

مقبولهاياد محمد عطيشالرقة385249

غيداءايفرا زياد عطوحلب3935708

حفيظهايناس راسم طرابحلب4047126

كوثرايه احمد قطانحلب4134976

يحلب4247250
سميهايه محمد عنداثى

ايمانإيالف حسن حمدوحلب4334236

يحلب4434192
نىهإيمان صالح دبلوثى

هناءإيمان مصطفى العبدهللاحلب4536309

ى شيخوحلب4632132 لمياأحمد حسير

ىأحمد طالب سلمانحلب4721617 بشر

فادياأحمد علي النمرحلب4822036

يحماة4911490
جمانهأحمد محمد زكريا حيالثى

نديمهأحمد محمد عيىسحلب5021051

وسامةأحمد نادر كيدةحلب5121677

نازليأحمد وليد حسنحلب5221886

غصونأحمدابوالفتح خالد محفوظحلب5320031

ي بعاجحلب5440236
عبيرأسماء سعدالدين وفاث 

ى رشيد شيخ بوزانحلب5547178 هديهأفير

ى محمد محمودحلب5636841 فدىألير

ى شهوانحلب5730667 ابتهالأمجد عبد المعير

علياءأمل عماد الدين عالفحلب5834635

نشينأنس سليمان اليونسالحسكة596969

خلودأنس محمد عجيليحلب6020051

هناءأويس محمد حايكالحسكة618919

يحلب6236268
روالأيال محمد وفا قديراثى

فضيلهآفرين أحمد محمدحلب6341493

روعهآالء خالد سحسولحلب6440799

ي زمحلب6535700
غادةآالء عبد الغبى

منتىهآالء مصطفى كمال شيوحلب6636303

16 من 2صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

يحلب6740017
رجاءآالء نور الدين مارديبى

هآالن اكرم عليحلب6826383 سمير

خاليدةآالن محمد مصطفىحلب6927165

جوديآية هللا محمد سامي قوجهحلب7036686

ليناآية بشار سالمحلب7136169

سوسنآية عبد هللا الباكيرحلب7247011

صفاءآية محمد قاسمحلب7335562

ليلآيه بكري سباغحلب7434343

ي كجه جيانحلب7536131
ى
الراباتيل راف

جورجيتبانا انطوان برغلحلب7635615

الهامبانه ابراهيم برغودحلب7740373

مريمبانه يوسف بردوشحلب7847341

رحاببتول عامر دقماقحلب7935713

ميساءبتول محمد جالل قنطارحلب8036314

هدىبتول محمود طفاشحلب8135301

سلىمبراء محمد حسام الخطيبادلب825604

هدىبراءة محمود الباشحلب8336849

املبشار ادريس عباسحلب8422762

ى ايمن مكيحلب8536850
يمامهبشر

ى شيخوحلب8641506 ى أمير هبشر سمير

الصالححلب8734349 ى زيد محمدالجعي  نجاةبشر

ى عبد الوهاب دايخحلب8837078 فهميهبشر

ى هيثم السيخحلب8936484 ايمانبشر

فحلب9026394 ي شر فطومبكر صي 

عهدبالل عبدالرحمن كسيححلب9120633

رويدهبيان حسن نعناعحلب9247258

يحلب9334978 زينببيان سعدالدين عبودالي 

منالبيان صبجي ناشدحلب9435837

رباحبيان محمد حدادحلب9538002

رناتاله غفار طاهر أغاحلب9640386

تسنيم أحمد حمدي مقبل علي الدولهحلب9736317
مبى

منالتسنيم بسام خرامحلب9847072

ى بسوتطرطوس9910807 يتسنيم حسير
اماثى

16 من 3صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

والدهتسنيم عبد القادر جاسمحلب10037480

وحيدهتسنيم محمد سيدحلب10147074

عروبةتفى حسان فستقحلب10234013

رانيهثريا بكري خبازهحلب10347266

رانيةجاد سمير هنديةحلب10432073

ميساءجسيكا الياس موراديانحلب10535617

فاطمةجلنار أيوب موىسحلب10634069

رحابجبى احمد جمال الديريحلب10736857

عبيرجوانا عماد سلخوحلب10837093

حليمهجوانه فوزي مجونوحلب10941510

يحلب11044614
جهانجواهر جهاد كتكاثى

شذىجود احمد شوحلب11147136

آيهجود محمد عزام خواتىميحلب11235960

يحلب11335728
عبيرجودي احمد غسان وفاث 

فاجودي باسل مواسحلب11434170 مير

يحلب11536494
اسيلهجودي سميح عاثى

فاطمهجودي عيىس داودحلب11647421

اعيحلب11735844 ى جمانهجودي غياث الي 

خديجهجودي مازن اغيورليحلب11834250

يحلب11936271 هبهجودي محمد جعفر صليب 

فاتنجودي محمدبشير امانهحلب12036048

غادهجورج قسطاكي صايغحلب12122366

رانيةجوى محمد سامر ناصيفحلب12235111

ىجويل انور عبدهللاحلب12335619 كارولير

يحلب12420638
يمبىحسام الدين رضوان بوىسر

هناءحسام محمدسالم قره قاشحلب12520070

سمرحسن احمد ضبعحلب12620072

مريمحسن عبد النارص لبقحلب12722701

هديلحسن عبدالوهاب المرصيحلب12822374

امينهحسن عدنان الحسنحلب12922163

ى احمدماهر غنايمحلب13020076 وفاءحسير

ى اسعد حالقحلب13121699 ودادحسير

ى عبد النارص لبقحلب13222702 مريمحسير

16 من 4صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

يحلب13322468 ناالحكمت محمد عمير

هندحال سعيد نجارحلب13434846

فاطمةحال مصطفى ناصيفحلب13534583

آمنةحمزة عبد السالم الجابرادلب1364545

يحلب13720649
مالءحمزه ايمن مدراثى

رامياحمزه أنس شيخ دبسحلب13830181

عبيرحمزه عبد المنعم شحرورحلب13921701

يحلب14034475
هحميده احمد اليوزباىسر شهير

يحلب14140272
ى قدري قباثى عائشهحنير

يطرطوس1426596
ايمانخالد بكري آالجاثى

لىمدانه احمد اكتعحلب14340274

زوزاندانيا ماهر شيخ احمدحلب14434258

يحلب14536706
ىدانيا محمد وائل نعساثى بشر

يحلب14636498
رهامدانيه عبد الرحمن بوىسر

رماحدانيه محمد كنعانحلب14736607

هدىدعاء جودت احمدحلب14847271

عبيردالل أحمدماهر علولوحلب14934717

عارفهدلشان خليل شيخوحلب15041150

روضهدنيا مراد درويشحلب15140569

ى داودالالذقية15221729 صباحديانا حسير

يحلب15336501
حنانديمه عبد السالم العاثى

رانيهدينا مهند الحسنحلب15436105

شاديهرابعه محمد فؤاد عجيليحلب15535743

امينةراما احمد المحمد اليوسفحلب15635083

ى طيجانحلب15740069 هناءراما حسير

ميادهراما فاتح بريمحلب15835746

خلودراما محمد خير معاطحلب15936339

آمنهراما محمد نقارحلب16035115

زينبراما يوسف خطيبحلب16134849

سوليرامز مصطفى كمال باللحلب16232484

قاطحلب16320659 راميارامي ماهر الشر

فترانيا زياد موساجوحلب16434138 مير

نهلهراوند احمد عضمحلب16536877

16 من 5صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

وفاءربا عبد الكريم رزازحماة16628090

ىرزان علي هنداويحلب16735312 بشر

رهفرشا مازن دباغيةحلب16835973

نجاحرضوان محمد طنطورةحلب16932144

يحلب17034140 سوسنرغد عبدالقادر عبج 

رغد عبدالكريم الحاج عليحلب17134724
مبى

خلودرغداء محمداديب دهانحلب17240909

يحلب17337136
بتولرفاه محمد ايمن سلقيبى

عبيررنا محمد زياد محمصةحلب17436725

روعةرنا مصطفى اسعيدحلب17536882

عائشهرند احمدبشار النارصحلب17634174

رابعهرند صالح صالححلب17740079

منالرند محمد انس عصفورحلب17835187

ايمانرند محمود الدوشحلب17936883

فتحيهرهام عبدالباسط زيزونحلب18047279

حسناءرهف محمد زكريا منيرحلب18141348

مناررهف محمود داليحلب18234436

انتصارروان احمد خطيبحلب18334437

مهيبهروان أحمد سكرحلب18436885

شهامةروان جمال الدرويشحلب18547142

مهاروان صبجي شعبوحلب18637143

فاطمةروان عبدالكريم جبسةحلب18747281

هالروان عماد العبىسيحلب18834479

هدىروان محمد جمال سحسولحلب18936355

سمرروان محمد عصفورحلب19034403

يحلب19135474
نجالءروان مروان حرصوثى

خوزهروزين محمود ابراهيمحلب19234363

ى نوري نارصحلب19345648 حياةروشير

فاطمهرولينا جهاد أحمدحلب19435761

سهارؤى زياد الروححلب19535972

منالرؤى عالم شاكرحلب19636634

امنةرؤى فائز منصورحلب19747375

ايمانريان احمد عنيىحلب19837152

16 من 6صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

غنوهريان حسن داللحلب19934440

يحلب20040293
ى
ثناءريان ماهر خرف

ايمانريان مصطفى حمصيحلب20135478

ملكريم عبد الرحمن الباشحلب20236890

هناءريم محمد نذير البيكحلب20337156

يحلب20437157 هدىريمان أحمد مغرث 

وهبهري  هام حميد العسليحلب20547029

صديقهزعفت خليل حنانحلب20641528

حسناءزكريا محمدسعيد طحانحلب20721569

خولهزها أسامه دنوحلب20836066

بوحلب20937675 ى شر زينبزهراء حسير

يحلب21044282 جنانزهراء خالد توتونج 

ي رشوحلب21144681 حميدهزهره شيخ نب 

رنازهير مصطفى ترك خولنديحلب21232081

عبيرزين عبد الرزاق كياليحلب21336896

يحلب21436898
روالزين محمد قباثى

هدىزينب فاضل عباسحلب21537677

نورسارة عمار عزيزيحلب21634733

انتصارساره ادريس الصالححلب21747286

كزيدهساره حسان عرجونحلب21836902

مهاساره حسن المصطفى الحسنالرقة21910056

يحلب22036111 حال عائشهساره سعد هللا االيوث 

زهراءساره عبد المنعم عبيدوحلب22144993

فاطمهساره عبدالخالق السكرىحلب22234149

الهامساره محمدمهدي سواسحلب22336069

يحلب22436529
نىهساره مصطفى جالل كوراثى

مانياسارين هراير كسبارحلب22536186

ايمانسالي اسامة فتالحلب22647217

ريماسالي عمار ايمشحلب22736911

يحلب22822574 جمانهسامر عبد القادر حارصى

فاطمهسدرة اسامة مكيحلب22947218

عبيرسدرة المنتىه احمد طريف صديقحلب23036922

حنانسدرة محمد النجارحلب23135771

16 من 7صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

منتهاسدرة مصطفى الورديادلب2328341

زهراءسدره ايمن عنعونحلب23340958

فريالسدره كفاح عثمانحلب23440628

يحلب23536536
صباحسدره محمد دبلوثى

كفاحسدره محمد عبد القادر شماعحلب23636537

بديعةسعيد محمد الحسنحلب23723040

زوزانسالفا اسماعيل حسنحلب23847151

نجاحسالم فراس البيوشحلب23947352

زلوخسالم محمود عمرحلب24032083

غزوةسالم يحبر جاسمحلب24135984

روعهسنا احمد مازن سواس نجارحلب24237177

سلوىسنا أحمد شويحنهحلب24337176

ايمانسنا حسام عفاصحلب24436753

ى الحاج مصطفى الناشفحلب24535985 عائشهسنا حسير

هناءسنا صالح الدين هوىحلب24647035

ي مؤذنحلب24747152
سميهسنا عبدالغبى

كينداسنا فهد لبنيةحلب24836755

ي الدين عيىسحلب24936929
وئامسنا محمد تفى

هادياسهام عصام االبرشحلب25036380

امينهسىه محمد خالد قاسموحلب25136933

ىسوزان سليمان ايشانوحلب25235671 مزكير

فاطمهسوسن عبد الكريم العلي الخلفحلب25337526

رانياسيدرا محمد حاووطحلب25437190

ليلسيفان احمد بريموحلب25541540

الماسسيلفانا نيضال حج رشيدحلب25641544

ج قره كوزيانحلب25736210 ى ابراهام بير زينهسيلير

غبىسيما زاهر زين الدينحلب25836935

ريماسيما فادي مرعشليحلب25936112

روالسينتيا نرصي حدادحلب26036211

يحلب26140448
غيثاءشهد اسماعيل مسالثى

مريمشهد أحمد الحلوحلب26235008

ى برغلحلب26336548 ىشهد حسير ياسمير

يحلب26447155 جوهيتاشهد خالد لحم العجنج 

16 من 8صفحة 
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اسم األماالسم الثالث 

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

سعادشهد زهير النارصحلب26535202

عبيرشهد عبد القادر حمشوحلب26636549

زينبشهد عيىس محمد عليحلب26737195

زينبشهد محمد السالمةحلب26840308

عبيرشهد محمد ويس كياليحلب26936940

ريمشهد محمدسامر دباغحلب27036613

ازشهد محمدعمار شماعحلب27136174 شر

فريالشيماء سعيد الخرصىحلب27241549

ريمشيماء عماد مهيرحلب27335990

أسيلصبا حازم العبد هللاحلب27437203

سوزانصباح حسن عبدالهاديحلب27537633

كاملةصباح قاسم سودةحلب27645050

-صفاء محمد النيال--277

هدلهصالح الدين خليل احمدحلب27820459

ى نرص هللاحلب27932146 فاطمةطاهر حسير

يحلب28037207
ى
نجوىعائشه محمد بدر الدين عوف

خديجةعبادة ياش حلومحلب28120676

هاديهعبد الرحمن أحمد عقادحلب28222071

روعهعبد الرحمن عبد الحميد حمالحلب28323011

رائدةعبد الرحمن محمد صفيةادلب2844546

خديجهعبد الرحمن مرعي عليحلب28526760

فطومعبد العزيز عبد القادر الخليفحلب28632150

يحلب28722623 زهرهعبد الفتاح ياش رواس قلعه ج 

يحلب28822251
بتولعبد القادر محمد سعيد بستاثى

جمانهعبد الكريم فراس النجارحلب28932397

داللعبد هللا عبد الرزاق خطيبحلب29022705

فاطمهعبد الهادي محمد االحمدالالذقية29110860

بديعهعبد الوهاب عبد هللا ادثىحلب29221751

منالعبد الوهاب محمد درويشحلب29323155

صفاءعبدالجليل ماجد زمارحلب29422179

هديلعبدالخالق أحمد مرصيحلب29520111

فتعبدالرحمن احمد جوهرحلب29632019 مير

ىعبدالرحمن عيسو عليحلب29726276 بشر

16 من 9صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

رينازعبدالرحمن نافع عبدالرحمنحلب29820119

رابعهعبدالقادر عمران الجماسحلب29920133

لىمعبدهللا محمد مصباح درويشحلب30022630

وفاءعبدهللا محمدعامر شوباصيحلب30120705

فاطمهعبدهللا مصطفى حسنحلب30232155

هويداعبيده محمد رضا مقدمحلب30323013

فاطمهعبير احمد الحسنحلب30436401

عفافعبير محمد الحمودحلب30547299

بتولعز الدين ممدوح عجىميحلب30623161

نجاهعفاف غسان بدرهحلب30735507

جيهحلب30821265  موصللي سير
علي مصطفى

ى مير نير

رغداءعماد محمد رسول ويىسيحلب30921762

اخالصعمر احمد الضعيفحلب31021497

ندىعمر عبدالمعطي كرديهحلب31132160

يحلب31222970 صفاءعمر غاندي حلوث 

ندىعمر مجد الحراكيحلب31322971

وضحهعيىس محمد الجديعالرقة3145830

شذىغاليه احمد لبابيديحلب31547039

لماغزل أحمد سمهر رحمون رهوانحلب31635994

زليخهغصون ابراهيم احمد ابو نوريحلب31747226

يحلب31835784
أملغبى سمير قباثى

سمرغبى محمد وضاح سقعانحلب31936950

هدىغبى مروان كبهحلب32036405

عبيرفاطمة الزهراء محمد نوري شومانحلب32136791

أمامةفاطمة ياش العمرحلب32234867

فاتنفاطمه البتول مصطفى صوصحلب32334379

يس مرصيحلب32440468 حسناءفاطمه الزهراء محمد سير

خالصهفاطمه الزهراء محمد هوشوحلب32540685

ناريمانفاطمه الزهراء محمدمراد فالحةحلب32634542

نشينفاطمه أحمد منيرحلب32741187

وفاءفاطمه أحمد هنداويحلب32835786

حسناءفاطمه خالد قبيعحلب32941275

يحلب33034804
لىمفاطمه علي تركماثى

16 من 10صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ميادهفاطمه محمد لؤي بوشناقحلب33144337

يحلب33234806 نورهفاطمه محمود العلب 

يفائزة فارس بغداديحلب33335997
اماثى

فاتنفرح اديب فالححلب33436793

نسيبهفريال محمد الحاج عبودحماة33520363

زاهيهفكتور سمعان بغديحلب33625023

فاطمهفيان ريزان آدلوحلب33736410

لينافيصل احمد البطمانحلب33820184

ابتسامفيصل أحمد سنوحلب33922509

فريدةفيكتوريا عبد الحنان ايبوحلب34041559

يحلب34140170 نجالقمر أحمد غريب 

ىالرقة3429067  شبلي الحسير
ى يشىقمر حسير

بدريهقمر محمود رابعهحلب34334677

نشينكاترينا نجيب مرادحلب34440692

يكارال زياد الناجيحلب34536188
آثى

مارالكارلوس سليم مقدىسيحلب34622346

هيكانوشكريست ليون اليه يجيانحلب34722428

ماريناكريم زهير شمهحلب34822511

ليلكوثر أحمد عليحلب34934097

هحلب35047106 رجاءالنا عبد هللا مير

رفيفالنا عمر عجمحلب35140474

رحابالنا وائل الشبحلب35236571

يحلب35335904 ميمونهالنا وليد عراث 

ينالوند فريد فارسحلب35421121 شير

يحلب35547307  غريب 
عهدلبانة مصطفى

يالحسكة35612628
ى صالح معيىسر وضحهلجير

سوسنلىم محمود ندافحلب35735527

ريمهلىه محمد شويحنهحلب35836963

لينالوردي حسن موىسالالذقية35917195

رشالونه كنانه دنحلب36034183

يحلب36134812
امينهليالف محمد كبى

ى حسام لبانحلب36241044 عبيرلير

ى عبدالقادر عباديريف دمشق36323526 كندةلير

16 من 11صفحة 
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ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

ى عدي كنهوشحلب36436144 سمرلير

يحلب36535905
ى محمدبشار بطرثى شذالير

ى يوسف صباغحلب36636806 لىملير

ي جنديحلب36735626 روالماريتا هيى

ميمايا الياس أوسطهحلب36836221

فايزهمايا عبدالرزاق عبدالحنانحلب36934318

ىمجد جمال سيجريحلب37020958 بشر

فاطمهمجد محمد جميل مجدميحلب37122092

مزينمحمد احمد درويشحلب37232306

املمحمد ادريس عباسحلب37322846

جنانمحمد انس غسان الراويحلب37422987

محاسنمحمد بالل محمد توفيق شماعحلب37522878

آيةمحمد تيش عبد السالم قصابحلب37622991

ايمانمحمد حسام عبد الرزاق الحسنحلب37723356

فطينهمحمد خير محمد اخصيمحلب37822883

قدارحلب37923237 نشينمحمد زهير محمد عالء بير

فاديهمحمد سعد محمد فؤاد نارص آغاحلب38022722

مبىمحمد سليم اسامه السلومحلب38122993

وصالمحمد شيخ احمد الكنجوحلب38231310

شذىمحمد صالح زينوحلب38325178

شذامحمد صبجي وليد سمانحلب38430271

ي احسان منصورحلب38522894
ى
غزوهمحمد صدف

سماحمحمد عادل محمد ممدوح سنكريحلب38621809

ي قشقشحلب38722982
رهفمحمد عبد الغبى

يحلب38825253
عبيرمحمد عبد القادر داديجى

يحلب38922651
نضالمحمد عبد القادر دبلوثى

كوثرمحمد عبدالرحمن صغيرحلب39020212

يحلب39132330 ظاللمحمد عدنان يوسف الشهاث 

عنايتمحمد علي احمد شويحنهحلب39221811

فاطمهمحمد علي الحسنحلب39331126

علياءمحمد علي جوهرحلب39432033

ايمانمحمد علي وليد شيحانحلب39532115

يحلب39632376
مهيبهمحمد عمار حزيبى

16 من 12صفحة 
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ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

مبىمحمد عمر أبوزيدحلب39721277

ريممحمد فادي بركاتحلب39826079

آيهمحمد فادي نارصحلب39920220

كميلهمحمد قاسم برهوحلب40032034

ميمونهمحمد مجد ابريقحلب40132168

ىحلب40232316 لينامحمد محمد طالب الحسير

ريممحمد محمدجمال عتيقحلب40320225

ندىمحمد محمدزهير بلالرحلب40420754

زهيدهمحمد محمود البوزوحلب40530584

ندىمحمد مروان حاج حمودحلب40622525

نهالمحمد مصطفى ممدوح كزبرحلب40721318

نىهمحمد مرصى البيوشحلب40832379

ى الحمويحلب40922315 ريممحمد معيى

ى كعكهحلب41023259 ى حسير
نجالءمحمد معيى

منالمحمد ملهم ماجد مرصيحلب41122905

خزاممحمد مهند اسامه جوخه دارحلب41222998

ىمحمد ناصح احمد كاجوجحلب41330427 ياسمير

فاطمهمحمد نجيب خوجهحلب41421138

عائشهمحمد نور منان محمدحلب41522911

داللمحمد وسيم توفيق سباغحلب41621828

سوزانمحمد يزن اوسامه حورهحلب41722666

سماحمحمد يزن غياث اسطنبليحلب41822914

رانيامحمد يزن محمد ازرقالالذقية41910509

زهراءمحمدخير عبدهللا العبدالعمرحلب42021521

داللمحمدرياض غسان بسوتحلب42132112

فاطمهمحمدعلي محمدسعيد قطانحلب42220260

وضحلب42325199 غياثمحمدفؤاد نبيل عير

خديجهمحمدنجم جمال هاللحلب42432493

امينهمحمود طاهر عبدهللاحلب42521646

إيمانمحمود عمر عز الدينحلب42626705

ريممحمود محمد مصباح ابو راسحلب42732341

صفيةمحمود مصطفى جرنازحلب42827221

رنيممحمود مصطفى حايكحلب42922671

16 من 13صفحة 
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ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

جهينهمحمود يحبر االحمدالرقة4307091

بتولمديحه يوسف شاجحلب43147109

عبيرمرام خالد علولوحلب43236426

ملكمرام عبد الرحمن الباشحلب43336977

مبىمرام مازن العبدحلب43434616

يحلب43539077
ى
نديمهمرام مازن عبد الكاف

ثريامرام هيثم داليحلب43640714

بدرالدج مروان بشير الكنجحلب43721295

ميسونمروة مصطفى الخرصىحلب43836090

امينهمروه محمد جوهردمشق43939532

ميادهمريم رسالن قصابحلب44040340

محاسنمصطفى أحمد الحزوريحلب44122673

نجوىمصطفى طه السعيدحلب44221430

فريالمصطفى محمد قادرحلب44323286

جهيدةملك محمد جمعانحلب44435689

يحلب44530449
رغدملهم محمدغياث غريواثى

ناهدملهم محمود المحمد السعدوحلب44622297

عوفهمنار فوزي عليكوحلب44747237

عبيرمنار نارص كريمحلب44844537

روعهمبى عبدو النجارحلب44937691

رزانمنير محمد فتالحلب45022298

خديجهمها غسان االحمد العيىسحلب45141203

 خربوطليحلب45234551
ى عواطفمها محمد آمير

منالمهند حامد معروفحلب45322557

ميادهميسم محمدزياد عكلهحلب45434555

يحلب45536264
ى اصفهاثى ي آرمير

داطيفيكميغيبى

مايدهميناس قره بت طاشجيانحلب45622388

داريننايا مروان أسعدحلب45736162

ىحلب45835631 رولةنتالي سامر ارتير

ةنتاليا منان حبشحلب45940484 منير

راضيةنجاح نور الدين نوارحلب46035241

امالندى جليل نعسانةحلب46136155

هحلب46247318 هندى سامر خرصى امير

16 من 14صفحة 
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ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

رشاندى محمد عالء السيدحلب46336122

هزارنعمت خالد علي آغاحلب46434621

أمينةنغم أحمد أحمدحلب46540196

يحلب46635914 عبيرنغم محمدرياض خانج 

نعيمهنغم هيسم هاللحلب46734325

انتصارنوال مصطفى الباشحلب46847319

ى ابراهيم خليل حوطوحلب46941575 زينبنوجير

وزنوح بدرخان عطيالحسكة4708734 نير

رانيانور الياس ادهالحسكة47111608

عبيرنور ايهاب ستوتحلب47236989

يحلب47334838
ىنور عبدالنارص يخبى بشر

امينهنور عمار عبىسيحلب47435915

فرحنور محمد بكري البيكحلب47536990

هنور محمد علويحلب47634820 سمير

ميساءنور محمود سهيل عصفورحلب47736822

عوشنور مصطفى بركات الدندلحلب47847240

ىحلب47947323 حسنةنورا علي الحسير

هيفاءنورا ليان توماحلب48036163

هنورا محمد مصطفىحلب48147426 امير

أسومنورالدين عبدالحنان رشيدحلب48221163

ى عبد الكريم سيدوحلب48334821 عيشهنورجير

لينانينا جان فخر الدين حموحلب48435809

وزهاكوب اواديس جاقوحلب48522389 فير

رجاءهبه احمد ابو بكرحلب48634689

ايمانهدايه زهير جديدحلب48735611

رناهدى سعيد دهانحلب48836596

فاتنهدى سهيل حريريحلب48935076

ى شعبان طحانحلب49034465 لمياءهديل حسير

يحلب49136825
ثورههديل محمد وجيه سماثى

يحلب49245161 نضالهديل محمود عنتاث 

مانياهراج زاري    خ قره بديانحلب49322390

مريمهال حسن الجاسمحلب49437538

هديلهناء هيثم أربلليحلب49535924

16 من 15صفحة 
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ن
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يحلب49636827 رناهيا جالل شهاث 

هدىهيا مازن حلومحلب49734826

غصونهيفاء معد سعديحلب49847170

نبيهههيفالن عدنان حيدرحلب49941586

رانياوائل حسام سلخوحلب50023293

ى المحمدحلب50135293 سناءوجيهه حسير

رزانوسام محمد باسل حجازيحلب50223294

ندىوفاء محمود ريحاويحلب50344382

فاطمهوالء احمد تموحلب50435815

رغداءيازد عبد الوهاب عيىسحلب50526806

ىحلب50636999 ى مرهف شيخ امير لىمياسمير

يحلب50732125
رابعهيحبر زكريا حريتاثى

فاطمةيحبر محمد رصى الباشاحلب50823834

لينايزن عبود السليمانحلب50920581

زينبيشى وسيم قصاصحلب51036831

يحلب51122568 هدىيمان محمد ماهر سحلبج 

حسناءيمبى محمد عرجهحلب51236038

فاطمهيوسف عبدالعزيز قادوالحسكة5137029

وليدةيوسف محمد االبراهيمحلب51430300

صبحيهيوسف محمد كناوشحلب51520851

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

16 من 16صفحة 


