
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

علياابتسام نرصالدين عيىس باشاحلب119992

هالةابراهيم احمد المحمددمشق221401

ريةابراهيم مالك الخلفحلب311710

عائشةابراهيم محمد حاج احمدحلب418146

ميساءاحمد حسن دعحلب511162

رتيبهاحمد خلف المنصورحلب617981

ريمهاحمد سامح حمصيحلب711585

يحلب815481
ريماحمد عبدالحميد عبدهللا طرابيىس 

نحلب916197 خنسهاحمد عبود الحسي 

ابتهالاحمد محمد العويسحلب1010555

غاليهاحمد محمد ستوتحلب1113005

مروهاحمد محمد قبيعحلب1215247

فاديهاحمد نادر شيخ البساتنهحلب1311173

يحلب1410579
اسماءاحمد نور الدين احمد وليد عساثن

يحلب1511383
لينااحمد هشام قباثن

صبيحهاحمد يمان محمد وليد الموىسحلب1610580

روعهاحمدشادي جمال عبدالنارص أصليحلب1717688

برلنتاحمدفضل عارف شنونحلب1810049

عبي اري    ج صالح معموحلب1921127

 مناع العليحلب2014507
ن كلثوماسامه حسي 

رجاءاسامه محمد هالل حماميحلب2110911

فاطمةارساء زكريا يونسحلب2227074

زهراءارساء سعد مالئكهحلب2319993

مواهبارساء عبد السالم العارفحلب2427350

يحلب2521626
ميادةارساء محمد بشار بالثن

نجوىارساء محمد عمار ناشدحلب2619382

فاطمهارساء محمد نبيل حيدريحلب2721628

عائئشهارساء محمدزياد ملخحلب2822054

مناراسالم يارس جلبحلب2922408

غفراناسماء عبد السالم محمد عارف بيطارحلب3020211

 زنابيليحلب3119714
ن جومانهاسماء ياسي 

هيفاءاسماعيل يوسف علوحلب3212834

ف يحي  شمس الدينحلب3312835 غفرانارس 

افنان محمد علي العثمانحلب3427205
مين

ن محمد عثمانحلب3526337 نيكارافي 

ايماناالء ابراهيم الطلحهحلب3619716

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

18 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 

نادرهاالء محمود تامرحلب3721535

ه فرح حبيب درويشحلب3822057 زبيدهاالمي 

ياراالىم علي قدورةحلب3922668

راضيهالهام محمد سعيد صالحالكويت4020130659

ه سهيل عجوزحلب4119234 فاطمةامي 

ي دعبولحلب4227449
صباحانوار عبد الغين

هايالف محمدرشيد قره جولليحلب4320816 بهي 

ملكايمان حسن داليحلب4425548

فتونايمن ابراهيم استانبوليحلب4511741

زهراءايمن احمد بهلوانحلب4617421

صبيحهايمن محمد االحمدحلب4717856

هالةايه ايمن قنايهحلب4825748

فتونايه حسن االبراهيمحلب4919394

شمسهايه حسن جوادحلب5019661

هدىايه هشام شحودحلب5120454

وفاءايهم محمد نكرشحلب5211394

يفحلب5311742 فاطمهإيهاب محمد زاهر رس 

هالةأحمد ابراهيم السكرحلب5415097

فاتنأحمد رشيد السجانحلب5510956

يحلب5617961
عائشةأحمد سامي خاثن

سماحأحمد عبد اللطيف زيتونحلب5710546

فضهأحمد عمرو كرنوحلب5814608

مريمأحمد عيد العبدحلب5917615

ساميهأحمد فداء مصطفن الويسحلب6013748

فاتنأحمد محمد ديريحلب6113004

يحلب6213205
رهفأحمد محمد وفا داديخن

لىمأحمد محمد يارس ابو غده صباغحلب6313476

نحلب6412435  حسي 
جهيدةأحمد مصطفن

غرودأحمد هيثم جرسيحلب6513477

ةأحمد يوسف تامرحلب6617799 سمي 

آمنهأسامة فارس ملحمحلب6712631

يحلب6827448
ندىأفنان جهاد مرادثن

يفحلب6922721 حسناءأل شهم رس 

ي ايمن العبىسيحلب7019388
خلودأماثن

عبي أمجد محمد عبد الرحمن العلويحلب7115376

امنةأمجد هيثم عويجهحلب7213210

18 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 

ريمأمل محمد سالم حميدهحلب7321630

ة أحمد بكروحلب7419901 فاطمةأمي 

خديجةأمينة مصطفن الناشفحلب7522419

بركهأورين سهيل شدوحلب7619816

مينأيندا رياض عكيدحلب7722992

يحلب7811989
ليلآرام صالح الدين شيخوآغا صافوثن

ن كيوركحلب7922788 ي روبي  ويرونيكاآرث 

سهامآريا نوح حمدوشحلب8026326

خديجهآسه أسامة عكامحلب8120446

ميساءآسيا ابراهيم جعجولحلب8224961

أسومآالء أحمد حيدرحلب8320214

يحلب8422412
نورآالء جمال الدين عنداثن

منتىهآالء مصطفن كمال رسيوحلب8526944

روعهآالء نزار عجمحلب8620449

عهدآية محمد خضي حلب8719332

يحلب8820453
نادياآيه زكريا حساثن

رندهآيه علي ككجحلب8919070

حسناءآيه غسان الجريصحلب9021327

ايمانآيه محمد باسل شمىسيحلب9122425

غديرآيه محمد بشي  قطاعحلب9222186

نبيلهآيه محمد نضال داللحلب9320657

شوغي باليك هاروتيون هربديانحلب9422793

ايمانبانه محمد يارس منصورحلب9520659

ميمونةبانه مصطفن مستوحلب9620005

يحماة9720775 انصافبتول ريمون العخ 

رويدةبتول عامر اليونسحلب9820934

ضخبتول محمد حمزه صباغحلب9919500

كوناىبحري آزاد ابراهيمحلب10018177

يحلب10122640 بدرالصباح باسل ذهي 
ن ياسمي 

ميساءبدور محمود عجمحلب10226952

منتىهبراءه احمد رضوان رضاحلب10321543

هبراءه يارس الداليحلب10419822 سمي 

فاطمةبسام محمد المحمدحلب10518151

ثناءبسمة قدور شعبوقحلب10619237

ةبسمة محمود عبدهللاحلب10724496 سمي 

هناءبسمله محمود الحاتمحلب10822194

18 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 

نشوهبشار ايمن بيطارحلب10911745

يحلب11017423
فاطمةبشار محمد مصباح قويصن

ناهدبشار مصطفن الشعارحلب11114075

ى أحمد صالححلب11225011 ضخبرس 

ن شيخوحلب11327517 ى أمي  هبرس  سمي 

ى عبد الرسول النجارحلب11423556 بتولبرس 

يرحلب11523557 ى عدنان الرصن هبرس  امي 

ى عمر عليحلب11627518
عيدهبرس 

ى محمد زكريا ملفىحلب11720236 ناديابرس 

ي حمامي السالم عليكحلب11810090
غفرانبكري عبدالغين

مزين الرموبيان محمد العلي المحمدحلب11923193

غادهبيان وضاح قاجحلب12019910

غوثهبيلسان باسم عمارحلب12123901

نازليبيمان محمدجالل عبوحلب12212446

رفاهتاال عامر قناعهحلب12322946

رانيهتسنيم احمد السيد احمدحلب12422198

نجوىتسنيم احمد الفارسحلب12526912

قمرتسنيم بسام حبلوصحلب12626955

غصونتسنيم محمد النجارحلب12725384

بتولتسنيم محمد حاج اسعدحلب12820245

ميساءتسنيم محمد ناصح دباح البقرحلب12921803

سهيلهتغريد عبد الرحمن كرادحلب13022202

أري    جتفى هيثم قزازحلب13121739

 يحي  السيد يحي حلب13220670
عبي تفى

نورانتيما محمد سامر شحرورحلب13324613

كوثرتيماء عبدالعزيز عبدهللاحلب13427521

زينبجابر برهان الدين عليحلب13517807

 العليحلب13622705
ايمانجادي مصطفن

يحلب13715588
هيفاءجميل محمدعلي محمدالبوىس 

عزيزهجنان محمد عقادحلب13821809

فيدانجوان عدنان جاويشحلب13917022

ودادجود احمد سليماناإلمارات14020130335

يحلب14122342
ريمجود حسام الدين حزيين

يحلب14222587 رفاهجود محمد فين

حسناءجود محمد نائل صديقحلب14322439

يمينجودي محمد زاهر خضي حلب14420678

18 من 4صفحة 



    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 

هالةجودي محمد فخرالدينحلب14520012

ىجودي محمد قره احمدحلب14627417 برس 

جيداءجودي محمد نرص كاتبةحلب14722444

سماحجودي محمود سواسحلب14820260

ناهدجودي منهل باكي حلب14922015

يحلب15020681 دياناجوري رامي خانخ 

بهاءجويس صبخي دايخحلب15122743

يحلب15222447
لطفيهجيناي رشاد كيتكاثن

سوزانحسن علي الحمود البكريحلب15311201

مرححسن محمد االدريسحلب15411759

ساميةحسن محمد غضبحلب15517700

رغدحسن محمد قناعهحلب15613501

تركيهحسن مصطفن الهوروحلب15717858

ن عيىس المحمد عليحلب15814106 ظبيهحسي 

رائدةحال علي ملحمحلب15921382

غاليهحال فريد قرقناويحلب16020832

رانياحال محسن التناريحلب16122210

يحلب16227367 حسناءحال محمد قرث 

روالحال يوسف زكوان طباخحلب16320267

وهوبحليمه محمد ابراهيمحلب16420015

وزحمزة اسامه محمدحلب16512463 ني 

روهاحمزه محمد حسان سعودحلب16613042

ن فريد الحمدحلب16725053 خولةحني 

ن محمد الرزحلب16825390 شكريةحني 

يالسعودية16920130029
االءحور محمود حريتاثن

هناءحوراء علي حمدوحلب17023629

اويحلب17120834 امنةخديجة نورالهدى عبدالرحمن البي 

قبالخديجه عبدالحميد حاج عنادالرقة17213546

ن محمد يوسفحلب17320942 فاطمهخملي 

روكانداالف احمد يوسفحلب17426424

ايمانداليا محمد جبارهحلب17524399

نجيبهداليا محمد سعيد رساج الدينحلب17621830

فوحلب17727370 ضياءداليا مصطفن حاج رس 

يحلب17822214
سماحدانا عمار قضيماثى

عهددانيا محمود مليسحلب17922068

ايماندانيه عبد الوهاب عالفحلب18027228

18 من 5صفحة 
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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 

صبادانيه عالء الدين الدرويشحلب18121832

غادهدانيه نبيل لبقحلب18222455

بياندالل مظهر قجمةحلب18321654

غصوندلع احمد زريقحلب18426965

جهانديار برصي شيخ بركلحلب18518089

يحلب18620566 ضخديانا محمدنادر مكتي 

يحلب18722459
صافينازديانا منذر مرادثن

يحلب18826022
بدريهديما زكريا حريتاثن

حالراما احمد علوزيحلب18920470

سعادراما جمال بيضونحماة19020807

فاطمهراما خالد زاهدحلب19121287

حميدهراما رشيد البطوشحلب19221020

خولهراما زياد امي حلب19327308

خديجةراما عبداللطيف نعسانحلب19424516

رويدهراما محمد علي حنبالسحلب19523564

نرسينراما محمد معراويحلب19621839

يفهحلب19719841 هدىراما مخلص رس 

يراما مصطفن شيخ سعديهحلب19821219
اماثن

يحلب19920280
نوراراما يوسف مدراثى

لىمرامي عبد الرحيم موفقحلب20011211

ن نعسانحلب20119747 مهاربا شاهي 

ندىرزان أحمدغالب سيجريحلب20219748

نجوىرشا احمد لؤي بابللياإلمارات20320130657

فاطمه الزهراءرضوان يارس سواسحلب20411420

دانهرغد أحمد أسامة قمريحلب20522462

زارينرغد عبد القادر الشيخ حمو الشيخ بوزانحلب20624521

يحلب20724632
ى
فاطمهرغد عمار االبراهيم الفاق

عاليهرغد محمد جهاد حافظحلب20821563

نحلب20917913 ي الحسي 
يهرمضان عبد الغين خي 

غصونرند أحمد زريقحلب21024230

بتولرند محمد سلحدارحلب21120157

ريمرند محمود العبد نازيحلب21220298

سندسرنده محمد غسان عجوزحلب21325103

امينهرنده مصطفن رشوحلب21427176

يحلب21520903
رغدرنوه وائل تركماثن

مقبولهرهام محمد بوزوالرقة21612666

18 من 6صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

أملرهام محمود شيخ عمرحلب21727531

نوريةرهف أحمد زنكلوحلب21820158

هدىرهف عبد هللا بنهاويحلب21924232

ي ضعيفحلب22026031
مريمرهف عبدالغين

نور الهدىرىه أسامة الجاسمحلب22122468

راماروان ماهر حوريحلب22219347

يحلب22322355 مونداروان محمد صبخي اولخ 

ايمانروان محمد كرزونحلب22420906

هتافروان محمد وضاح حماميالسعودية22520130020

فاديةروان مصباح الحسنحلب22627088

كنداروان هشام طرابحلب22720039

زليخهروال مصطفن عبدالقادرحلب22827536

نورروالن حنا زهرهحلب22913906

منارروىه هيثم شهابحلب23027240

اسومروهيف عبدالحنان حبيبحلب23121029

ثناءرؤى عامر محمدالحمو الدريسحلب23221091

ه جكليحلب23322956 سناءرؤى محمد اديب بي 

ندارؤى محمد جميل رضوانحلب23421843

يحلب23522351 بتولرؤى محمد زياد عبخ 

عفافرؤى محمدحسان سعيدحلب23619746

ايمانريام حسن العليويحلب23726969

غنوهريان حسن داللحلب23827601

نرسينريان ظافر النارصحلب23924242

روال زريقريان عبدالغفار الشيخ يوسفحلب24026972

هيفاءريحان علي ناصيفحلب24121870

منالريم احمد تاج الدينحلب24220042

نورريم محمد بسام عفشحلب24322617

هناديريما احمد احمدحلب24419927

يحلب24521873 رشاريما يارس طراقخ 

ايمانريمان حسن طبشوحلب24626919

يحلب24722029 رانيهريمه جمال الدين دامرج 

آمالزكريا بكري صالحهحلب24813049

حوريهزكريا عبد العزيز العمرحلب24910621

يحلب25020581
فاتنزهراء يحي  قاضن

ن االبراهيمادلب2514147 حنانزياد حسي 

يحلب25222484
يين مروةزين أحمد اخيى

18 من 7صفحة 
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ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

حميدهزينب حسن حموحلب25327317

نهالزينب سامر عباسحلب25423903

ريمازينب فراس بادنجكيحلب25522485

ار سيف الدينحلب25624247 سلىمزينة رصن

مرامزينة محمد دراوحلب25727130

يحلب25820724
صافيناززينه ضياء الدين حلواثن

ي عليحلب25927543 مينسارا صي 

ديمهسارة يارس قزموزحلب26022493

ن االحمدحلب26121269 غادهساره خالد حسي 

زهراءساره عبد المنعم عبيدوحلب26226922

نورساره يارس كرديحلب26322030

ميسونسالي غسان بركاتحلب26421882

حنيفهسامر عمر حموحلب26512033

يالرقة2667361 بتخ  ودادسامي مني  رس 

روعهساندي ماجد اسطنبليحلب26722593

ينستي  علي مامشحلب26821034 شي 

سعادسجود محمد دباغيةحلب26920493

ن عيىسحلب27021891 هيفاءسدرة محمد تحسي 

خديجهسدره احمد العيىسحلب27119185

رحابسدره المنتىه رائد شومانحلب27220734

هسدره المنتىه عبدهللا العليحلب27321442 مني 

حنانسدره جمال كريمحلب27419763

عبي سدره عدنان نارصحلب27519431

عائشهسدره عمار بجيجحلب27627094

عبي سدره فخري كوسهحلب27727050

وهيبهسدره محمد ارناؤوطحلب27827051

ودادسدره محمد عموريحلب27925435

هدىسدره يارس وتارحلب28020850

مروهسدره يحي  قشقشحلب28119539

عزيزهسالف محمد بركات شيخ عليحلب28226924

منالسالم احمد فؤاد رجب باشاحلب28320496

وحلب28420736 ن يرسىسالم أحمد قصاب عين

انوارسلوى محمد حسان رجبحلب28521574

بسيمةسماح محمود عربحلب28620737

منالسميه بكور دايهحلب28725172

يحلب28822147
نورسنا ايمن جزماثى

18 من 8صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

يحلب28921905
رهفسنا محمد جليالثى

غفرانسنا محمد كزارهحلب29022967

يحلب29120132  ادلي 
كوكبسنا مصطفن

فاديهسنا نهاد داللهحلب29222712

عبي سنا يارس احمدوحلب29320743

يحلب29420595
فضيلهسهام نور الدين محمود بوىس 

يحلب29510999
ظاللسهيل مصطفن وثى

سعادسوزان أحمد شيخوحلب29622032

ماريناسوزان علي السعيدحلب29722657

يحلب29827182
ن
عائشهسوزان محمدانس ارشاق

 خليل عليحلب29927548
ن ايسلمسوزفي 

يحلب30019703 ليناسيدرة المنتىه محمد طالل جي 

ايمانسيدرة علي الشيخ حموحلب30124544

ايمانسيدره ابراهيم شويحنهحلب30225627

عائشهسيدره محمد رضوان قللهحلب30321682

هسيدره محمد واليحلب30424545 امي 

اسلمسيسن محمد بلنك مسلمحلب30526558

ازسيلفا حيدر قرندلحلب30627552 شي 

نسيلفا عادل بوزانالرقة30710754 روزالي 

يحلب30824547
نوراسيما محمود الرسديين

فالياسيماز فجر سليمانحلب30921044

ماريسيمون اوسيب ديشويانحلب31013909

ودادسينتيا جورج صايغحلب31122753

جمالشانتال فائز احمر دقنوحلب31222837

يف مهناحلب31313365 فاطمهشحاده رس 

بل ادكار شدياقطرطوس3146105 تاميرس 

يحلب31513825
بل ايمن مويساثى نرس  ميشلي 

ي    ححلب31612602 ثراءشكري معمر رس 

بثينهشهد ابراهيم معموحلب31720596

ىشهد احمد فرج البيكحلب31822258 برس 

وفاءشهد أنس خال فردوىسيحلب31926987

ن برغلحلب32027140 نشهد حسي  ياسمي 

ايمانشهد صالح الدين عجمحلب32120752

سوزانشهد عامر كياليحلب32226569

لماشهد عبد الباسط ناشدحلب32322150

كفاءشهد عالء الدين الخميسحلب32425634

18 من 9صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ريمشهد عالء الدين جنديهحلب32521918

يمنشهد عمار عبدالرحمنحلب32620065

حسناءشهد عيىس طبقحلب32726988

ريمشهد محمد سعد الدين بوظحلب32822658

ليناشهد محمد فاتح طراب رفاعيحلب32921920

رفاهشهد محمد يارس شحرورحلب33020353

هيفاءشهد محمدثائر جابرحلب33127141

اف خالد عثمانحلب33226572 نشي  هيفي 

ي ناشدحلب33324849
ايمانشيماء هاثن

هيامصفا عبد الرحمن قرنفلحلب33420603

كوثرصفا فاروق باروديحلب33519554

مينضياء عبد هللا نحاسحلب33622037

فاطمهطارق حسام الدين عجانحلب33713759

حسناءطارق محمد عماد خطيبحلب33813511

داللطارق نادر صايصليحلب33915130

ايالطالل طه الفحلحلب34013513

ضياءعاصم احمد اقرعحلب34117705

رغداءعاصم أحمد عماد تريىسيحلب34217706

ي هوروحلب34319114 زينبعائشة ني 

ىعائشه أحمد نشارحلب34420862 برس 

رحابعائشه مجد الدين حالقحلب34521689

داللعباس علي كعدهحلب34617393

مفيدهعبد الحميد يوسف صالحهحلب34713060

هالهعبد الرحمن عبد المنعم قناعهحلب34813063

منالعبد الرزاق محمد جمال جنديهحلب34913241

ريماعبد العزيز احمد جالل بوظحلب35011438

ريمهعبد العزيز يوسف صالحهحلب35113067

زينبعبد القادر عثمان مصطفنحلب35218105

مروةعبد الكريم علي دوارهحلب35317490

أملعبد اللطيف أحمد هيبحلب35411451

اسماءعبد هللا عبد الرحمن المجدميحلب35511016

فتونعبد هللا عمر بليدحلب35615824

سحلب35711018 مديحهعبد هللا محمد يارس بيي 

نعيمهعبد الملك فواز بكاريحلب35810686

هناءعبد الهادي محمد توفيق خليلحلب35910690

هعبدالحنان حاتم رشيدحلب36012046 صبي 

18 من 10صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

رابعهعبدالرحمن بكري سقعانحلب36113515

فداءعبدالرحمن محمد بديع حجازيحلب36211433

نحلب36312244 ات ياسي  راويةعبدالرحمن محمدخي 

داللعبدالعزيز محمد عاضيحلب36417712

رانيهعبدالقادر محمد هالليحلب36511805

نورعبدهللا أنس أبوهاللحلب36610174

منالعبدهللا مصطفن داخلحلب36711637

ايمانعبدهللا يحي  الفرجحلب36817644

يحلب36911638
غمرهعبدالمنعم محمد مخلالثى

نحلب37020761 فضيلهعبي  عبد اللطيف ياسي 

عذبةعثمان زكريا االبراهيمحلب37114323

رناعدنان محمد المرصيحلب37213731

ناديهعدي عزيز الهاللحلب37312697

فتحيهعال خالد االسماعيلحلب37427562

يحلب37522267
هدىعال عالء الدين تركماثن

نادياعال محمود باضتحلب37619556

سهامعالء الدين محمد خليلحلب37712883

باناعالء فادي بكورحلب37818158

نرسينعالء محمد رضوان ابو هاللحلب37915837

علياءعلي احمد السميطحلب38010199

علي حنيف رشيدحلب38112055
ن مزكي 

ايمانعلي سليمان اكهاريحلب38211828

جميلهعلياء مصطفن زيدانحلب38321593

صيتهعمر محمد العمرحلب38418161

رباحعمر محمد علي بكايةحماة38511235

رندةعمر نضال خليلحلب38612890

عبي غادة جنيد بكروحلب38726600

ايمانغرام حسن حيدرحلب38822268

ميساءغسان ماهر فخروحلب38915421

ي حريريحلب39022269 حسناءغنا محمد ناج 

رهفغين أسامه الكرموحلب39122270

بتولغين سمي  وزانحلب39220763

عائشةغين محمدغياث سيجريحلب39325464

غفرانغين محمود تاجوحلب39421242

ضخفارس أحمد لوزي حبابحلب39510713

نهالفاروق خليل ضباعحلب39610714

18 من 11صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

فاطمةفاطمة البتول صالح الدين خياطة بساطهحلب39727265

هناءفاطمة الزهراء حمزه مشمشانحلب39821939

ةفاطمة أحمد األحمدحلب39926608 سمي 

وفاءفاطمة محمد كمال زينحلب40022373

وردةفاطمه احمد االحمدحلب40124667

نفاطمه البتول محمد صبخي وزانحلب40227061 ياسمي 

ايمانفاطمه الزهراء بكري محسنحلب40321176

هناءفاطمه الزهراء تفى محمد نادر عفشحلب40419460

جنانفاطمه محمد الحمادهحلب40519963

سناءفاطمه محمد الشيخ هودحلب40620166

مينفاطمه هشام اسماعيلحلب40721599

يفانا موسيس جاني حلب40822825
آثن

تامارفانا وانيس كوشكريانحلب40922807

غصونفتحية أحمد كيتوعحلب41021502

امينةفراس احمد العيىسحلب41117441

عفاففرح مازن خطيبحلب41219968

مهافرح محمد هيثم الشعارحلب41322279

اليففريان سامر ابراهيمحلب41426627

منالفريده محمد السليمان الزينوحلب41527383

ينفيان عصمت حسوحلب41621058 شي 

وز زكريا عمرحلب41725478 رجاءفي 

لينافيصل احمد البطمانحلب41817732

ن الحمودحلب41912299 هقتيبة حسي  امي 

روعةقصي خالد الخلفحلب42012895

يحلب42120616
هدىقمر أحمد الذقاثن

هبهقمر محمود كرمانحلب42222979

ندىقيس اسماعيل رياض بريحلب42310717

يليناكاترين يارس خياط نقوحلب42420771

ان ابراهيمحلب42520974 نزهتكاردينا كامي 

جيانحلب42613886 يكايزاك هاروتيون تي 
آثن

نوركريستا كمال ازرقحلب42722840

فاطمهكوثر مهنا مهناحلب42820079

صباكوكب يحي  سمانحلب42920772

ماري جانكيفورك قره بت اتشيانحلب43013916

ي مصطفنحلب43122980 روكانالفا محمد عدنان حاج 

ن عزيزهحلب43222660 رانيهالنا شاهي 

18 من 12صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

عبي النا عبدهللا اليوسفحلب43320773

نهاالنا محمد وضاح قلعه ج حلب43427152

ايمانالنا محمديوسف مولويحلب43520919

إيمانالنة عبد المنعم عبد الجوادحلب43622288

 عارف حاج عليحلب43719368
ن عبي لجي 

ن عبد الباسط الزالقحلب43822290 لبينلجي 

ن محمد رهيف خطيبحلب43920195 ريملجي 

ن محمد نعناعحلب44026664 امينهلجي 

ن يارس الزعييىحلب44121608 غادهلجي 

نجاحلطيفه صالح محوحلب44221062

غنوهلىم ماهر العليحلب44319042

شذىلونا محمد فخري قصابحلب44422539

عروبهليان محمود مهاب زاهدهحلب44522983

نىهليديا عبدالكريم لوليحلب44622726

لمعانليالف نهاد خليلحلب44720978

الهامليالن عدنان محمدالرقة44812116

نرسينليل محمد فراس الحريرى الرفاعيحلب44920778

ن ابراهيم حاج شعبانحلب45021964 ليللي 

ن ابراهيم وردهحلب45119212 امينهلي 

ن اسامة سالمحلب45222379 لينهلي 

ن أنس الشبحلب45322541 ميسلي 

ن محمد بشار جوريهحلب45424680 سوزانلي 

ن محمد كاجوجحلب45522384 رواحهلي 

ن محمود حمامحلب45622545 سوسنلي 

ن وائل رسيوحلب45722161 مريملي 

ايسلملينا خليل عليحلب45827575

يحلب45913918 سيلفامارك نبيل بصمه ج 

شوشانمارلي ميناس بربريانحلب46022811

منارماري روز جان خللوحلب46122812

عائشهماريا مصطفن برادعيحلب46225487

فادياماريا يوسف كنبلحلب46322729

ثناءماسه احمد حرصوميحلب46420781

أحالممجد عبد الرحيم طحانحلب46517829

غيثاءمجد وائل عاضيحلب46615876

ي حميديحلب46712307
صباحمجدالدين حسين

هحلب46817761 هالهمحمد ابو النرص عبد الكريم مي 

18 من 13صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

غساءمحمد احمد شاويحلب46910726

يحلب47017332
اسماءمحمد انس المفيى

فاطمةمحمد برس  حسام خميسحلب47112794

وفاءمحمد جمال محمد ربيع اسعدحلب47210780

ريمانمحمد جميل مسيطححلب47310502

يمانمحمد جواد عبد هللا منصورحلب47413143

وليدةمحمد حسام اسماعيلحلب47510243

زينهمحمد حكمت احمد أغه القلعهحلب47611894

عزيزهمحمد حمزه أحمد أحمدحلب47717454

غصونمحمد حمزه محمد ربيع افتلحلب47811896

رنامحمد خي  محمود عكيلحلب47915652

كفاءمحمد ربيع امي  ابو دانحلب48010790

سوزانمحمد زكريا فاخوريحلب48111488

يحلب48213152 رانيامحمد صالح نهاد صليي 

ليندامحمد طاهر محمد عبد الرحمن طيارحلب48311904

يحلب48417748 ةمحمد طلعت الحخ  أمي 

سماحمحمد عادل محمد ممدوح سنكريحلب48517767

محلب48617445 نجوىمحمد عبد الرحمن رس 

نهلهمحمد عبد العليحلب48715900

نىهمحمد عبدالمجيد غزالحلب48813398

ن معتوقحلب48912920 انتصارمحمد عدنان امي 

ن شحرورحلب49011059 هدىمحمد عدنان أمي 

فوحلب49110808 نورةمحمد عقبه ابراهيم رس 

اسمامحمد علي الحماد االبراهيمحلب49217943

وهيبهمحمد علي عليحلب49312905

يحلب49417604
ميسونمحمد علي محمد فائز قضيماثى

ريممحمد عماد امامحلب49517754

ي الدريسحلب49611319
منالمحمد عيد عبد الغين

صفاءمحمد قاسم محمد صادق عبد اللطيف غزالحلب49711533

 الشبليحلب49813399
ايمانمحمد كمال الدين المصطفن

نجودمحمد ماهر نارصحلب49913126

منالمحمد محمد كركوشحلب50017837

يحلب50117449 هناءمحمد محمد نزار قباقبخ 

أملمحمد محمود دحكولحلب50211047

حالمحمد محمود عبدانحلب50310267

يرسىمحمد مهدي احمد جاد هللا وراقحلب50413674

18 من 14صفحة 



    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 

رشامحمد نهاد بشار عطريحلب50513316

فتونمحمد نوار محمد مرصن بدويحلب50616153

حسناءمحمد نور عبد القادر قرصينحلب50713168

رفاهمحمد نور يحي  بدويحلب50812805

 عمار كياليحلب50911888
ن هديلمحمدامي 

كندهمحمدجود جهاد بشي حلب51013720

يحلب51113585 رهفمحمدطاهر عبدالفتاح نطفخ 

سماحمحمدعدي احمد امانهحلب51210296

يفحلب51311918 يهمحمدمحسن محمدنعمان رس  خي 

غفارمحمدملهم حسان غزالحلب51413422

عبي محمدمني  عبدهللا ابوزيدحلب51511687

منارمحمدمؤيد أحمد الحسنحلب51616574

ايهمحمدنبال عبدالمنعم كركوتليحلب51713423

اتحادمحمود جاسم الصالححلب51812709

ن قرقناويحلب51913173 مروهمحمود حسي 

برلنتمحمود عمر قنبورحلب52011075

يحلب52113177
نهلهمحمود محمد خي  قضيماثى

فضيلهمحمود محمد رحيمحلب52214069

فاتنمحمود محمدجمال غزالحلب52310333

سميهمخي الدين محمدعباس كورديحلب52412109

يحلب52527274
ن
نديمهمرام مازن عبد الكاق

جميلهمرح محمد موىس الكرديحلب52622044

حنانمرح موفق نجارحلب52726935

ناهدمروان صالح عقادحلب52813324

حميدهمروه احمد العلي العسكريحلب52921359

ضخمروه محمود حموحلب53022114

ن نرص هللاحلب53123598 فاطمةمريم حسي 

بديعةمريم محمود عيىس باشاحلب53222554

يرسىمريم وميض الشاكرحلب53322389

فضةمشعل زكريا االحمد العبد الموىسحلب53415221

خديجهمصطفن صالح ابرصحلب53517457

يحلب53611703 سماحمصطفن عادل عبدالنارص كالرج 

يحلب53711081  عمار قرث 
نجالءمصطفن

عبي مصطفن مجدي بربوشحلب53811085

فيدانمصطفن محمد احمدحلب53918132

يحلب54011941  محمد مغرث 
ساميهمصطفن
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ن ف جامعة حلب- أسماء الناجحي 

ضيحلب54115226  محمود قي 
نورمصطفن

ليلمصطفن يامن زكريا صباغحلب54211704

ميمونةملكه مالك نجارحلب54322560

دانيهملكه محمد خالد عقيليحلب54422309

حنانمين ابراهيم محمودحلب54521714

زهرهمؤيد عبدالجبار مصطفنحلب54611654

سعادميار صفوت شعارحلب54722602

لينامياس محمد زعيم قرقناويحلب54819257

سمرميساء شادي شحطحلب54922564

بارعةميسم أحمد مازن عزيزي سلطانحلب55021977

ي كيورك قيومجيانحلب55122845
سيتاميغيى

يحلب55227197
ن اصفهاثن ي آرمي 

داطيفيكميغييى

اري    جميمونه اسماعيل االبراهيمحلب55320090

يحلب55420091 رهفميمونه عبدالهادي ادلي 

ناتالي زكوان العبدهللاحلب55524906
مين

سعادنارين جميل باللحلب55620985

فانيانانىسي نعيم بيجونحلب55722830

يلنايا فائز جنادريحلب55822737 ن جي 

ي حاج فاضلحلب55924574
كوثرنايا محمد هاثن

نحلب56026112 زكاءنرسين احمد الياسي 

نجالءنرسين محمود الحمودحلب56127281

مانيانظاريت اواديس ادوريانحلب56213926

هزارنعمت خالد علي آغاحلب56327342

عبي نعيمه محمود شواخحلب56420173

يحلب56520630
صباحنغم عبد المعطي العمفى

نحلب56622047 كوثرنغم عماد الدين حسي 

ميانغم مازن جوهرحلب56720925

نورهنغم نبيل رزوقحلب56821193

صفاءنور الدين عمر ملخحلب56911091

ملكنور الدين محمد فائز نقوانحلب57010875

يحلب57113681
صفاءنور الدين محمد نبيل وفاث 

ن سالمهحلب57223604 زينبنور الهدى حسي 

رابعهنور بسام شواحلب57325306

ميننور خليل اكتعحلب57425308

ميسوننور زكريا قبالوياإلمارات57520130451

اليفهنور عادل بكرحلب57626721
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كفاءنور عبدالستار خبي حلب57724917

هبهنور فيصل عجان الحديدحلب57827343

كارالنور كابرئيل حناحلب57922770

رانيهنور ماهر بساطةحلب58022569

ازدهارنور ماهر دشانحلب58121719

رانحلب58227286 ن ميساءنور محمد سعد خي 

ريمنور محمد علي رزوقحلب58324920

فاطمةنورا بكري مكيحلب58421984

زاهرهنوريان عبدالرحمن كروحلب58526731

انجيالهاجر نارص شاميحلب58624926

هدىهاشم فؤاد بشوقحلب58711707

يحلب58822320
لناهاله شادي صابوثن

مارالهايك ارديم مظلوميانحلب58913928

يحلب59022573
مرفتهبة هللا محمد عماد سكوثى

كندههبه احمد عقادحلب59121987

أسماءهبه محمد بسوتحلب59227018

نحلب59322778 نورهبه موفق شاهي 

رناهدى سعيد دهانحلب59427159

رناهدى هشام عجان الحديدحلب59522664

يحلب59620432
فاتنهديل احمد غريواثى

هالههال براء شواحلب59726739

هديلهين عبدهللا مقدمحلب59820141

جاهيدههوزان عصمت حيدرحلب59918138

رانياهيا حكمت عزيزهحلب60022665

جمانههيا ملهم أصليحلب60120643

دلشانهيفا خالد ابراهيمحلب60224478

سهامهيفا نضال شيخوحلب60326757

يحلب60422402 حالهيفاء سعد مكتي 

ايمانهيالن عمر عمرحلب60521730

روعهوائل أحمد نارصحلب60611353

إيمانوائل زياد صناعحلب60713429

خديجهوائل يوسف خصيمالالذقية6089913

نادياوسام عبد الحميد الجلودحلب60911958

يحلب61022699
زينبوالء عبدالقادر بنىس 

زهرهوالء علي السليمانالرقة61113656

نحلب61221999 عائشهوئام جمعه الحسي 
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وردهيارا حسن عبدالرحيمحلب61325516

صباحيارا محمد غسان مسلمحلب61424359

ن غازيحلب61519807 ن حسي  سوزانياسمي 

ةيزن أحمد سامر تريىسيحلب61613330 أمي 

مينيزن محمود غزالحلب61712951

روعةيمان أحمد بدر دعدوعحلب61811966

حليمين محمد النيالالسعودية61920130021

نوريمين محمد شواحلب62022326

نيوسف خليل حسنحلب62118140 آفي 

يحلب62215474
ن
ق حنانيوسف محمد هالل أرس 

لىميوال عبد المنعم مزيكحلب62322004

مريميونس موىس الحميد المحيميدحلب62414526

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

18 من 18صفحة 


