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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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يحلب11572
يغمرهاحمدعيد محمد مخلالث 

مهن 

يمهديهارساء رياض الحاج محمدحلب27417 أدث 

يجميلهارساء محمد دادوحلب3161
مهن 

علميمناراسالم يارس جلبحلب422408

يفاطمهالريان محمد اميرحلب56673 أدث 

يحلب621415
 
علميايمانامل سعيد صندف

علميامينةايالف حسن ديبوحلب724982

يخنساءايمان عبدالرزاق ابوراسحلب89757 أدث 

يغادهايه هللا عالء بغالحلب9162
مهن 

يحلب101656 يحسناءأحمد بدر الدين عبد هللا غرين 
مهن 

هأحمد عبدالقادر حاويحلب1115244 علميبهير

علميفضهأحمد عمرو كرنوحلب1214608

علميسوزانأحمد غاندي اسماعيلحلب1317616

يزينبأحمد نديم شمس الدينحلب141483 أدث 

يخلودأحمدماهر محمد حماميحلب151573
مهن 

ي محمود زهرةحلب1631
يفاطمةأماث 

مهن 

علميامينهأيهان حسن ده دوحلب1719071

يسناءآالء محمود حمادحلب1881
مهن 

علميسهامآنازينيان نوبار كمعاياالالذقية1916700

يمزين حوكانآيات محمد يارس بهرميحلب20151
مهن 

علميخولهآيال حسان زيدوحلب2122991

علميابتسامآيه عبد اللطيف محفوظحلب2221786

يسمرآيه محمد لؤي صباهيحلب23101
مهن 

يدالير بانا عادل رساجحلب24102
مهن 

يرغدبانه محمد جديدحلب255854 أدث 

يهالهبتول سامر السيدحلب2682
مهن 

يرجاءبتول محمودربيع النايفحلب278391 أدث 

يمريمبدور احمد حبابحلب28129
مهن 

يمن براءة عمر دعاسحلب29172
مهن 

يحلب302435 ينهلهبشار نجم الدين التنن  أدث 

ى مصطف  العلوشحلب31154 يحميدةبشر
مهن 

علميمن بيان ربيع مشلححلب3222062

يخلودبيان عبدالحميد االحمدحلب33130
مهن 

يغفرانبيان عمر اعرجحلب3410
مهن 

يحلب3511 يندىبيان يحنر قلعه ج 
مهن 

يحلب365519
يماجدةبيسان صالح البوشر أدث 

محلب371591 يزكرياتتسنيم احمد رسر
مهن 

يحماة384106
يهالتسنيم سمير الجزماث 

مهن 

يحلب3912 يزكيهتسنيم عبدالوهاب تفنكج 
مهن 

علمينوراتسنيم محمد قناعهحلب4020177

علميمجدتسنيم محمد يارس حالقحلب4120247

يخلودتماره ماهر عموريحلب426697 أدث 

يسوزانتيم محمدوائل زيادهحلب43163
مهن 

ينبيلهثنا محمد صهري    جحلب446699 أدث 

علميفاطمةجود عبدالقادر ديريحلب4527911

علميمهاجود علي حرححلب4620558

ي مسابقة الفنون األول 
 
جامعة حلب- أسماء الطالب الناجحير  ف
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يعبيرجود محمدوضاح داخلحلب476701 أدث 

يحلب486702
يشذىجود وليد افيوث  أدث 

يالهامجودي رمزي محمدحلب499174 أدث 

قدارحلب5013 ينورانجودي عباس بير
مهن 

يفاتنجودي محمد العبدو الشحودحلب51133
مهن 

يبسهجوليان خض  داودحلب527212 أدث 

يحلب5322834 علميرباجيسكا اديب قزنج 

يعزيزهحازم احمد حمودحلب543719 أدث 

علميسمرحال ايمن زيدانحلب5520013

يخديجهحمزه احمدربيع سمانحلب561596
مهن 

يناهد طحانحمزه محمد مازن خير هللاحلب571662
مهن 

ازحنان محمد عثمانحلب5819080 علميشير

يمنارخديجة يوسف ابراهيم عطيةحلب596523 أدث 

علميميادهخديجه نديم ريم بطشحلب6020120

علميخاتونخليل حسان الكرديحلب6112468

يريمانداليا محمد علي درويشحلب62104
مهن 

يماسيةدانة غياث طقوزحلب637054 أدث 

يحلب6424403
 
ف علميروالدانية محمد منير أرسر

يامينهدانيه محمد عبدالرحمنحلب6536
مهن 

علمينازليهدلفير  ابراهيم عثمانحلب6619084

علمينيناراما خليل خلوفحماة6723081

يناهدراما غسان حوكانحلب6885
مهن 

ينجاحراما مازن طيبحلب691
مهن 

يحلب7038
 
يهدىرزان احمد صندف

مهن 

يغادهرغد احمد عزيزيحلب71135
مهن 

يصوفيارفيق فهمي الحايكطرطوس72472 أدث 

علميصبارند احمد دباسحلب7320842

يغاليهرهف محمد يارس حناويحلب7439
مهن 

يخديجهروان احمد الحسونحلب758833 أدث 

ينبالروان برهان ارسالنحلب76107
مهن 

يريمهروان عالء الدين الدجحلب7741
مهن 

علميراماروان ماهر حوريحلب7819347

علميفريالروجينا فهمي جمالحلب7921026

يرجاءريان عبدالرحمن ابو بكرحلب80164
مهن 

يبتولريان محمد بكداشحلب815354 أدث 

علميبدورريان محمد هيثم خرمندهحلب8220484

ينجالءريم نهاد ابو خالدريف دمشق83162
مهن 

ياملزمزم عمر الرمضانحلب84136
مهن 

يعائشهزهراء بكري بكرانحلب85137
مهن 

يوفاءزينب أحمد جعفرحلب8619
مهن 

علميلبن ساره سهيل مدرسحلب8719430

يسوسنساميه حسام عقادحلب8847
مهن 

يمنارساميه مرهف السماعيلحلب8948
مهن 

يمن سج  يارس خلوصيحلب905164 أدث 

علميماجدهسحر خالد مكيحلب9121884

يحنانسدرا خلدون قنايهحلب9220
مهن 
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علميهيامسدرة طالل العمريحلب9324646

علميفاطمهسدره اسامه حلليحلب9420048

يأمينهسدره عامر دوباحلب95109
مهن 

يايمانسدره عمر بطلحلب9649
مهن 

يرشاسدره محمد علي عوضحلب972
مهن 

يفتونسدره محمد قدشيحلب987083 أدث 

علميعبيررسار زكريا محمد سعيدحلب9924647

توححماة10023091 علميباسمهسعاد إياد رسر

يحلب1016572
 
يناهدسلوى احمد صوف أدث 

يديماسليمان تيسير محمد عبد الرحمنحلب1024127 أدث 

علميعبيرسما احمد رساج الدينحلب10320497

يغصونسنا محمد يحنر نعمةحلب104141
مهن 

يصبحيهسهير طارق صالحهحلب1057929 أدث 

علميفلكسولير  عثمان بكرحلب10626552

يفتونسيما مازن شبارقحلب1075830 أدث 

علمينداشذا حسن بركاتحماة10822557

علميجهانشذى حسن المشيرحلب10924438

يحلب110142
يرناشفاء هللا محمد رمزي قديراث 

مهن 

علميمن شهد أحمد شمةحلب11119772

علميسالفهشهد أحمد يسوفحلب11225186

يداللشهد خالد فارسحلب11388
مهن 

يهيفاءشهد محمد لوشيحلب114143
مهن 

يضجشهد محمدرياض عجمحلب1159544 أدث 

علميمنالشهد محمود طرابلىسحلب11620164

ي أحمدحلب11721688 علميبتولشهد نعيم حاج 

يريمشهد يارس ناشدحلب11824
مهن 

يمنتىهشيماء محمود حيدرحلب11954
مهن 

يفحلب120146 يهالهضج عبدالرحمن رسر
مهن 

يرسميهطه احمد عفرحلب121100
مهن 

يرانيةعاتكة منير حماديةحلب1229718 أدث 

يحسناءعائشة محمد عماد ششمانحلب12357
مهن 

علميهبهعائشه علي بكداشحلب12420508

علميمحاسنعبد الرحمن خالد مراشحلب12515030

علميصباحعبد الرحمن محمد داللحلب12615603

يحلب12715
يشذىعبد اللطيف محمد بهاء الدين ترمانين 

مهن 

يحلب12815829
علميبثينهعبد الهادي محمود بن 

يحلب1291574
يفاطمهعبدالرحمن احمد حكواث 

مهن 

علميريمعبدالرحمن فادي صبحانحلب13013371

ينورعبدالرزاق مازن كنعانحلب1311575
مهن 

يوالدهعال احمد مجدميحلب13259
مهن 

يشهدعال محمود نض هللاحلب13360
مهن 

يرحابعال محمود نعالحلب1347301 أدث 

يصباحعلي عبدالحليم معتوقحلب135884 أدث 

علميعبيرعلي محمد كنعانحلب13617437

يحلب13712888
علميايناسعمار يوسف بوشر

علميثرياغرام هيثم داليحلب13824864

5/3



       الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
نوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة الفنون األول 
 
جامعة حلب- أسماء الطالب الناجحير  ف

يريمغن  احمد شعبوقحلب13925
مهن 

يملكفاطمة الزهراء احمد ازرقحلب14076
مهن 

علميميساءفاطمة الزهراء عباس السبيعحلب14120514

ينادرهفاطمة حسام الدين المضيحلب14290
مهن 

يرضيهفاطمة محمد ديب بنانهحلب1439574 أدث 

يخديجهفاطمه محمد عبدالرحيمحلب1449573 أدث 

يحلب1451954
يهيلدافايز ادوار آالن انطوان شاشاث  أدث 

يهبةفتحية فراس قصابحلب146115
مهن 

يقمرفرح محمدسعيد كربوجحلب14792
مهن 

يفاطمهفريال محمود الجنيدحلب1489671 أدث 

يعليهكاردينيا يوسف فالحهحلب149117
مهن 

يحلب15024672 علميمنالكوثر احمد كاتن 

ينورانكوثر عبد القادر عطارحلب1516970 أدث 

يدالياالرا روبير  بوالديانحلب1528
مهن 

يرابعةلبن  عبدالقادر عبدالعالحلب1535504 أدث 

ياسيالجير  احمد مرشوحلب154168
مهن 

يهويدالجير  سمير فهدحلب1559744 أدث 

علميغادهلجير  يارس الزعيي حلب15621608

ليانحلب15722827 يت مهران برتير  علميتاالرلير 

 حسن اورفه ليحلب1585807
يمروةلير  أدث 

يايناسلير  محمدوائل عاشوريحلب15977
مهن 

علميناريجانلينا تامر حالوحلب16024887

يمن ماريا نهاد هاشم ايزاحلب161119
مهن 

يحلب16219370
علميميسونماسة أحمد مريواث 

علميشهدمايا محمد باللحلب16324326

يرزانمايا يوسف اسطنبليحلب16495
مهن 

علميغساءمحمد احمد شاويحلب16510726

علميباديةمحمد زين غياث عفارهحلب16616143

علميعبيرمحمد محمدربيع كلزيحلب16710264

يمحمد معي   محمد زكريا كرجحلب1682008
ياماث  أدث 

يحلب16911886
 
علميانعاممحمداديب محمدعمار خرف

ينهامحمدعزت فهد قزموزحلب170306 أدث 

علميايمانمحمدنور ابراهيم الصطوفحلب17115455

يكوثرمحمدنور ساهر القدورحلب1721579
مهن 

يجهانمحمود صالح الدين اخرسحلب1731683
مهن 

ينديمةمحمود عبد الوهاب شيخ عليحلب1741443 أدث 

يعنايهمحمود فراس حمزهحلب17533
مهن 

يعبير االبراهيممخلص محمود عالموحلب1761686
مهن 

ينجوىمرام باكير احمدحلب1778648 أدث 

يفاطمهمرام محمد عادل نارصحلب1786621 أدث 

يموحلب179169 يبديعهمروه محمد نور رسر
مهن 

يناديهمريم محمدبكري ارناؤوطحلب18079
مهن 

علميميادةمصطف  احمد العثمانحلب18117571

يمنتىهمصطف  محمود خان شيخونحلب1821580
مهن 

يصهباءمعزز مض  زعيي حلب183170
مهن 

علميسوزانمكرديج قره بت مراديانحلب18413888
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علميمن منذر محمدتوفيق شويحنهحلب18510353

همن  عبدالمنعم جاهلحلب1867747 يبشير أدث 

يحلب18719372
علميميسونمياس أحمد مريواث 

يايمانميس سالم دوارهحلب1886987 أدث 

يحلب1891696
يصباحميس عبدالفتاح عساث 

مهن 

يبتولنجمه بسام طيفورحلب1906457 أدث 

علميمنالنجوى احمديارس ضاشواليحلب19124693

يفاطمهندى ايمن النجارحلب1929375 أدث 

يوفاءنور ايمان بشير حمويحلب19371
مهن 

علميعهدنور سعد طحانحلب19415470

يراونانور عزالدين السيد عمرطرطوس195168
مهن 

يراغدهنور يوسف االحمدالحسنحلب19628
مهن 

علميلينانيكول انطوان حدادحلب19722848

ينوالنينورتا بسام برطاوليحلب1989396 أدث 

علميهندهبه ابراهيم خلوفحلب19925699

يعيوشهبه هللا وليد الحديدحلب2005930 أدث 

علميوفاءهدوء حسن المصطف حلب20121197

علميرناهدى هشام عجان الحديدحلب20222664

يهالههديل احمدعامر كنعان الملحمحلب2035594 أدث 

علميهناءهيا اسماعيل منالحلب20425331

ينجيبههيفا عمادالدين خليلحلب205307
مهن 

يمنارهيفاء محمد ربيعحلب20680
مهن 

يليناوفاء ايمن مزكتليحلب2079416 أدث 

علمينبيلهياسمير  وائل حجازيحلب20820887

علميفاطمهيمان عبد الهادي فقشحلب20911360

الدكتور بسام ابراهيم

وزير التعليم العالي

والبحث العلمي
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