
الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

هناديابراهيم سمير حميديحلب122309

خلوداحمد انس الطباخحلب218060

يالالذقية315007 بتولاحمد براء عمار صير

خلوداحمد بشر محمد مروان بهلوانحلب415981

ن بركاتحلب522311 سىهاحمد حسير

يحلب618534
منالاسعد محمد سامر صابوثن

وحلب728450 لبنناالء خالد خير

روهالنةالماس عبدالرحمن حسوحلب830968

يحلب925866 ابيت جوزيف قناجر ن حنانالير

نجوىامل فيصل ميعاريحلب1026224

تاالرانا ماريا نيشان قزانجيانحلب1127837

فلكانسام محمد محمدحلب1231392

ي الياسحلب1327839 ليناانطوانيت هين

مريمانعام زكوان حلليحلب1428023

فوزيهايالف محمد عبد اللطيفحلب1530085

ليلايليا بسام ابراهيمحلب1617913

عائشهايمان زكريا حنكيحلب1728045

ندىايمان مصطفن باللحلب1830086

املايه نضال حسونحلب1925179

ايمانإرساء علي العبيدحلب2025529

يحلب2118329 رانيهأحمد بشار زرنجر

فتأحمد جمال عموريحلب2222413 مير

فاتنأحمد جميل خربوطليحلب2322534

يحلب2418662
ن
ف مهجهأحمد ماجد سلطان االرسر

ناهدأحمد محمد نوار األفنديحلب2518339

ن لطوفحلب2618087 رغداءأحمد معي 

سلوىأحمد منير عمار ريحاويحلب2718092

رناأروى محمد اديب حسوندمشق2832911

غاليهأسماء جمال مرصيحلب2926025

 احمد عليحلب3025859
ن هأفير سمير

جميلهأالء احمد مطرحلب3130204

ي ابراهيمحلب3216243 سوسنأالن جالل حاجر

شذىأمان علي رسالنحلب3328042

يحلب3428667
نعمتأمل نارص ريحاثن

ه أحمد سعد الكياليحلب3530084 هبةأمير

زكاءأنس مصطفن تتانحلب3622545

ضجأنور عمادالدين حالقحلب3716250

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

12 من 1صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

عائشةأيه محمد عالء الدين الرجبحلب3827103

 قوجه اوغليحلب3930109
ن مصطفن جهانآفير

رثنآالء حسان حاج اسدحلب4028210

رناآالء محمدنور قجنحلب4126027

خولهآمنه هيثم دقاق ططريحلب4230449

سوسنآية عبد هللا الباكيرحلب4328048

سهامآيه عيىس مصطفنحلب4427741

رانيابتول أحمد باكيرحلب4525432

فطومهبتول حميدي الحميدي الجاسمحلب4626307

عروبةبتول عبد الحكيم الحمزةحلب4727453

نجالءبتول مصطفن كحيلحلب4830684

بدريهبتول يارس ابوراسحلب4928053

عبيربدر الدين عبد الملك زعموطحلب5018874

ن رضوان بكرحلب5125052 زينببرفير

جهانبريفان أنور عمرحلب5230115

غادهبشار عبد اللطيف جاسمحلب5315524

ى محمد زهدي بعيجحلب5427454 هدىبشر

يحلب5528473
ريمبيان زياد ماردينن

فطومةبيان عبدهللا المسطوحلب5633216

مفيدهبيان عبدو عبودحلب5726802

يحلب5829144
صفاءبيان علي بنىسر

ناهدبيان محمد دقاقحلب5930215

حسناءبيان محمد منذر الحاج أيوبحلب6025434

داليدابيكي هاكوب جامساكيانحلب6127843

سمرتسنيم احمدعمار عويرهحلب6225328

يحلب6328480
سوزانتسنيم عماد عبد القادر الحسينن

عائشةتسنيم محمد دحدوححلب6426619

رماحتسنيم محمد مازن باللحلب6525633

هيفاءتسنيم محمد مأمون صادقليحلب6628061

نورسالتسنيم وهيب جدعانحلب6731818

غيثاءتغريد خالد باباحلب6828025

ن احمد ايبشحلب6927343 ةتولير أمير

فطمهتيماء مصطفن مازن عطريحلب7028957

ليناجانا عبدو محمدحلب7127401

هناءجود احمد الخلفحلب7226702

جنانجود سعد هزيمحلب7317919

نشينجود محمدماهر حجارحلب7430217
12 من 2صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

يحلب7528240 رفاهجودي خالد بصمة جر

شذىجودي عبدهللا الحسنالرقة768887

فداءجودي غالب حميدوحلب7725011

ميسونجودي ماجد ضبيطحلب7827640

فادياجويل يوسف كنبلحلب7927408

ن حسنحلب8025893 جميلهجيان حسير

ىجيسيكا عبد المسيح بشارهحلب8127919 بشر

جهانجيندا علي عمرحلب8230121

اليفهجيهان حسن بريمحلب8331049

ىحبيب احمد وليد المحمد الخلفحلب8415433 بشر

نحلب8522726 عائشةحسام جمعة الحسير

جهانحشت احمد بطالحلب8631050

يحلب8728415
هزارحال أيهم كامل بازرباشر

منارحال خالد اسماعيلحلب8828967

هحال عمر خير هللاحلب8925693 سمير

امينهحال محمد الحمودحلب9030124

سميهحال محمد نافع صباغحلب9130032

ليلحال محمد وليد قبالويحلب9228971

ي حسكوحلب9317350
زهراءحميد عوثن

ي الرفاعيحلب9428192 مروهحنان محمد خير

 زياد بنقسليحلب9528716
ن أملحنير

ن عالء الدين قريطحلب9630087 غيساءحنير

رويدهخالد محمدأيهم الحاجحلب9716276

مناردانيه صدر الدين خير هللاحلب9828976

نجالءدالل محمد رفيعه دباغحلب9927882

أسماءديانا علي كرديةحلب10026143

هناءديمه مصطفن حبابحلب10127157

رانيهراما احمد المرصيحلب10230129

ي طنوسحلب10327410 هراما راجر سمير

ه جكليحلب10430066 راما محمد بير
منن

بتولرامي عمادالدين الحاج غضبانحلب10517654

يحلب10628195
ايمانرانيا عمار دليواث 

شمسهرحاب عمر محمدحلب10725905

ايمانرزان عدنان محمدحلب10832943

يحلب10926056 بورانرشا كمال حطنر

عيشهرغد اسماعيل رضوانحلب11025907

يحلب11130202 ربيعهرغد عبداللطيف تفنكجر
12 من 3صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ديانارغد محمد مقرشحلب11228006

ندوةرغد محمدعالء سخيطةحلب11325779

فهيمةرفاه حسن حسنحلب11425908

ملكرنا عبد الملك سواسحلب11526835

خنساءرنا عماد الدين حبوحلب11628738

لينارند احمد ابو غالونحلب11725451

نوالرند حجازي حجازيإدلب1184095

يحلب11927182
حنانرند خالد ماردينن

منالرند عبد هللا عطريحلب12028996

رحابرند محمد بدري حارسحلب12128088

ازدهاررها عبد الرحمن عطارحلب12226534

منالرهام رضوان رضوانحلب12327576

يحلب12428422 ي قباقبجر روالرهام محمد ناجر

هدىرهام يارس بسوتحلب12530038

رفيارهف احمد الحمدانحلب12625221

فاطمهرهف سعد مشنوقحلب12728524

منارروان خالد خبازةحلب12828525

فاطمةروان سامر العاصيحلب12930728

سناءروان سامر مبيضحلب13028026

غفرانروان طه السيد يحنرحلب13127194

حمامهروان محمد ربيع الحاج عقيلحلب13227198

خاليدهرودينا نايف اوسوحلب13331116

سحرروزي يعقوب شلميالحسكة13412994

زينبروشان اكرم قنيرحلب13531122

ندىروضة محمود ريحاويحلب13630731

نذيرةروليان مراد ابراهيمحلب13730135

نرؤى زياد سينوحلب13830132 ياسمير

ناهدرؤى صالح عز الدينحلب13928731

يحلب14028508
نشينرؤى محمد اسماعيل قريىسر

يحلب14132951 عزيزهريم رشيد عراثر

عائشهريم هيثم محمد عليحلب14225922

رولريما سمير محمد ديبحلب14328095

فاتنريما محمد قاللةحلب14426061

ن زيدانحلب14526267 هدىريما معير

ناديهزلوخ شيخو محمدحلب14627359

حلزها صالح عكشحلب14728756

نعيمهزهراء فواز بكاريحلب14830275
12 من 4صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

بوحلب14929494 غصونزهراء مانع رسر

نعمتزهرة اياد السباعيحلب15027668

نزهره ايمن محمد بدويحمص15117596 دالير

يحلب15227580 نجالءزهره محمد كنان التنجر

حياةزين العابدين عباس أحمدحلب15322623

هالزين حكمت فائز العادليحلب15427923

رحابزين محمد مطيع مكانىسيحلب15527495

يسحلب15627924 شذازين يارس سير

عائشهزينب محمد طه القنانحلب15732479

وديانزينة جهاد مرجانحلب15826849

يحلب15925801
ن
آمالسارة محمد آف

مهاساره حسن المصطفن الحسنالرقة1609885

ايمانساره صالح المردودحلب16128099

عنودساره عبدهللا الصلفيجالرقة16210006

حسناءساره محمد جماليحلب16326065

ملكةسحر محمد وليد هيكلالسعودية16420110084

لمياءسدرة عبدالعزيز قره مانحلب16525238

رماحسدره المنتىه محمد مازن باللحلب16625650

يحلب16728779 اثر
كندهسدره حسن الشر

يسدره خالد عمرحلب16827582
أماثن

ميسونسدره يارس باقيهحلب16930139

يحلب17027824 ضجسدره يحنر باثر

غادهرسور هشام خوامحلب17127761

عائشهسعد عبدالجبار سنونحلب17220598

ي جعفرحلب17330141 زوزاناسالفا صير

نجاحسالفا وليد ابراهيمحلب17425935

فاتنسالم يارس شحادةحلب17518556

صفاءسنا جمال رضوانحلب17628561

سماحسنا صفاء الفرجحلب17728787

ي علوانحلب17832006
بيانسنا عالء الدين تبنن

هديلسنا فهد قاسموحلب17927884

صبيحهسنا محمد فهد سنكرحلب18029029

هدىسنا محمد مطيع طالعحلب18128114

فاطمةسنار عبدو أبو بكرحلب18226718

رضيهسها جمال جوهرحلب18328387

نازكسوزين عبد الرحمن سليمانحلب18425940

جهانسوزين محمد ايبوحلب18531191
12 من 5صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ارزيةسوسن ابراهيم خليل باكيرحلب18631522

ن مراد يوسفحلب18731193 صالحةسولير

ملكهسيامند محمد عبدهللاحلب18816293

فاطمهسيدره عبد العزيز بوشناقحلب18925943

نحلب19025944 سعادسيفان صبجي حسير

ن احمد كولكحلب19128797 نازليهسيفير

ن حنيف باللحلب19231198 فاطمةسيفير

يحلب19326078  محمد ادلنر
ن رانياسيفير

نورسيما محمد جمال شاميحلب19428800

نجالءشذى محمد خوجهحلب19527586

بثينهشذى محمود المحمودحلب19628429

نضالشهد احمد العبدهللاحلب19728298

خلودشهد بشار عي حلب19832020

غيداءشهد عبد الحميد بركاتحلب19928573

هيفاءشهد عبدالحميد بدعهحلب20026080

نجاحشهد محمد رضا دعبولحلب20127521

روضةشهد محمد صفوان ناقوححماة20229140

فاطمة الزهراءشهد محمدعلي زكورحلب20325817

ريمشهالء محمد نابغ طرابالسعودية20420220555

ي طالبحلب20531214 ين انور حجر دليرشير

هندصبا عدنان طيارحلب20628309

فاطمهصباح عبد العزيز عرجهحلب20729612

لماصباح محمد مجد جماليحلب20828124

نادياصباح محمدنضال خليلحلب20926336

يحلب21025714 عليهصبحه عبد الرحمن عراثر

عائشهصفاء محمد الراشدحلب21125259

نجاحضياء الدين محمود العمرحلب21215817

رانيهضياء عمار حارسحلب21328586

هناديطارق عبد القادر دباغحلب21418127

منتىهطارق محمد رضوان طيارحلب21515436

يحلب21627526
هناءطيبه عبد هللا رسمينن

بسمةعامر اسامة الخطيبحلب21720892

املعامر وليد الحمدوإدلب2182500

ي الخلفحلب21932784
ن
نعيمةعائشة عبد الكاف

فطومعائشه حسن سعيدحلب22030329

نهلهعبد الرحمن توفيق حميدانحلب22122471

أملعبد الغفور عبد المعطي الشيخ حسنحلب22221869
12 من 6صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

سهامعبد القادر انس صادقحلب22316052

نادينعبد القادر حسان حدادحلب22418729

نهلةعبد القادر خالد حزامحلب22515440

نشينعبد اللطيف محمد اكرم حوريحلب22617985

رانيهعبد هللا أحمد علي أغاحلب22716057

بتولعبد الملك انس قناعةحلب22816065

نجوىعبد الملك محمد جمال زبيدهحلب22915443

نعبدالحميد احمد قازانحلب23016534 ياسمير

عدويهعبدالقادر عبدالمنعم طاووزحلب23117675

يحلب23215172
نادياعبدهللا أحمد دملجن

فاتنةعبدهللا محمدخير وهيبةحلب23322557

نهايةعبير جمال مشيمشحماة23422931

ندىعبير محمد عباس السنوردير الزور23511250

ليناعدنان عبد الحميد مرصيحلب23617445

ةعز الدين محمود صغير عفيفهحلب23721177 امير

نورهعطاء محمد ويسحلب23825263

يحلب23929052 داللعال محمد الحجر

نوفةعال محمد جزارحلب24030586

هدىعال محمدجهاد محمدعليحلب24125823

ايمانعال محمديحنر بطيخحلب24227686

فداءعال وليد السعيدحلب24328316

هناءعالء عماد زين الدينحلب24417698

شكريهعلي عبد ربو عبد ربوحلب24522731

منتهاعماد الدين بسام غنومحلب24618745

رائعهعمر احمد مأمون خياطهحلب24718069

ة الغزيعمر بكري البكورحلب24818965 منير

ليلعيىس محمد ابراهيمحلب24920673

هالهغنن عبد الرحمن سواسحلب25027056

راميهغنن عالء سماقيهحلب25128597

ةغنن محمدجهاد حبيبحلب25227769 أمير

غزوةغنن وضاح حبوشحلب25328825

غصونغيث ابراهيم الخويلدحلب25416081

كوثرغيث يحنر زاهدةحلب25517717

يحلب25618755
عائشةفادي احمد صوراثن

حسناءفاديه محمد عبد العال خانكانحلب25727962

ريمفارس حامد نيالحلب25817899

سوزانفاطمة الزهراء عارف أسعدالسعودية25920220170
12 من 7صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

عائشهفاطمة الزهراء محمد طه القنانحلب26032504

جمانهفاطمة الزهراء محمود العمورهحلب26125277

لمافاطمة زاهر نجاريالالذقية26215901

ناريمانفاطمة صالح حبشحلب26331246

ابتسامفاطمة علي األقرعالقنيطرة2646949

ايمانفاطمه احمد المحمدعبداللطيفحلب26530594

ايمانفاطمه الزهراء زهير جديدحلب26626459

يحلب26728137
ينن رابعهفاطمه الزهراء محمد خير جير

يفالنتينا محمد يوسفحلب26830153
هيفن

صفاءفتون احمد خراطحلب26933077

مننفدوى محمد االحمدحلب27030288

يحلب27126673
ي بستوثن

 
ريمفرح شوف

ذكاءفرح فراس حموحلب27228831

ديمافرح وائل السلومحلب27329064

مهافلك احمد شيخ ويسحلب27430048

زهراءفوزي صالح عثمانحلب27520929

ن مصطفنحلب27631264 نظميهفيان امير

امينةفيان فوزي جمالحلب27725972

خلودقبس محمد عجيليحلب27819411

زويككاسيا بارين بغديكيانحلب27927987

يحلب28016085
خديجهكامل مصطفن صابوثن

ابيتكريست جاك مجاريانحلب28118013 ن الير

عبيركيتا جان مقصوالالذقية28217159

رانياالرا حيدر حنانحلب28327810

ناريمانالفا صالح الدين اوسوحلب28428141

نبيهالفا محمد سلوحلب28531278

سالمالنا أحمد اسكيفحلب28628142

سىهالنا صفوان حريريحلب28728836

 محمود داليحلب28825720
ن قدريةلجير

يحلب28930608 نجالم معروف الحجر

نورالوليا حسام سكرحلب29027828

زكيهلونا احمد االحمدحلب29126184

رانيالونا احمد جابرحلب29228396

يحلب29326092
لينالونة زاهر المجنن

يحلب29426576 بري  هانليالف محمد رؤوف جرجر

احالمليل ابراهيم االغاحلب29532110

داللليل جورج مشقحلب29627420
12 من 8صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

هدلهليل خليل احمدحلب29725664

غادهليل عبد القادر سمانريف دمشق29828397

اننامارينا هاروتيون ماطوسيانحلب29927909

يإدلب3003732
ريمامالك معن الحياثن

يحلب30126353
سوزيمايا احمدبالل بيانوثن

فريدهمايا حسن سلمانحلب30227382

نشينمايا محمد وضاح زيزانحلب30327830

سمرمايا منيب مخلوفحلب30427854

مننمجد الدين عالء الدين ديريحلب30516866

هناديمحمد ابراهيم شنطهحلب30616434

ايمانمحمد احمد العبد هللاحلب30720435

إيمانمحمد اسماعيل السماعيلحلب30818427

ميساءمحمد أديب محمد نعمة بدويحماة30912233

املمحمد أمير عقادحلب31015729

ةمحمد براء محمود الباشحلب31117838 سمير

حسناءمحمد بكري منصور سباغحلب31218167

غننمحمد ثائر بشار كرزونحلب31318605

يحلب31418974 ه جكليمحمد حسام كريم باثر رمزيه بير

يحلب31517254
 
غصونمحمد حسن محمود دف

سىهمحمد خالد اكرم بريموحلب31618455

ميديامحمد سالم محمدحلب31720708

راويهمحمد سليمان الخميسحلب31815248

مريممحمد صالح شعبان العويسحلب31915646

خنساءمحمد صالح الدين العمروشحلب32017834

جنانمحمد صالح الدين شيخوحلب32116876

امينهمحمد عبد االباسط عبد الظاهرحلب32217344

نجاحمحمد عبد الكريم المحميحلب32317215

عائشهمحمد علي خالد ابو بكرحلب32417483

ملكمحمد علي عمرحلب32518983

حنيفهمحمد عمر حموحلب32622391

يحلب32718177
سحرمحمد لؤي قطينن

هيفاءمحمد محمد جهاد النارصحلب32818783

لينامحمد محمد حفارحلب32915457

دانيالمحمد محمود صناعحلب33021268

بانهمحمد نديم محمد بدويحلب33118479

حالمحمد نعمان محمد حازم داخلحلب33218210

يحلب33318598
لينامحمد هشام قباثن

12 من 9صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

ابتساممحمد يحنر زكريا بطحيشحلب33415482

يحلب33518311 ثريامحمد يمان فؤاد مغرثر

ن حسن قاسمحلب33622587 نعيمهمحمدامير

غيداءمحمدأسامة متعب الحاج غضبانحلب33717763

يحلب33815296 رفاهمحمدبهاء عبدهللا قاطرجر

رابعةمحمدخليل احمد سالححلب33921025

بدورمحمدرامي محمدمفيد عالياحلب34022508

غديرمحمدمنير يارس طرابحلب34116462

عائشهمحمدنور أحمد حسنحلب34221643

ميساءمحمدهادي يوسف حسوحلب34316465

حسناءمحمود عثمان عبد الفتاححلب34418078

سلوىمرام أحمد نجارإدلب3454452

نهامرام عبد القادر عزيزيحلب34630100

عليامرام محمود شايبحلب34728156

دنامرهف محمد أنس مالححلب34817842

فاديهمروة احمد احمد المحمدحلب34929077

منتىهمريم عبدالقادر هباشحلب35027888

مياسهمصطفن احمد عيىسحلب35120776

ناهدمصطفن بسام حج قاسمحلب35222303

صبيحةمصطفن محمد الحمودإدلب3532073

فوزةمنال محمود االحمدحلب35426906

هدىمها عبد هللا بنهاويحلب35525722

وفاءمؤمنة محمد طه بادنجكيحلب35628152

غاليةميا محمد فالحةحلب35728870

فتونميار محمدمرصن بدويإدلب3582186

رانيهمياسه محمد فراس النارصحلب35929084

نظميهميديا حنيف بكرحلب36025068

ي جوزيف مرصيةحلب36127855 فاديامير

هدىميس رضوان ادناحلب36229085

مننميس سليمان حسونةحلب36330312

يالالذقية36415956
نادرةميس محمد نبيه مجنن

الهامناريمان محمد بطالحلب36530164

رنانايا مجد نكه ميحلب36628164

يحلب36720790 جيهاننبيه مصطفن حاجر

 حلبليحلب36832396
نهلةنجاح مصطفن

يحلب36926489
شذىندى أحمد دملجن

لمعاننشين مروان احمدحلب37027390
12 من 10صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

نشيننسمة محمد حموحلب37127782

ميساءنسمه محمد جالل قنطارحلب37228878

هديلنىه محمدمناف حمامحلب37327890

غادةنور ابراهيم كراشيحلب37426100

لينانور احمد عامر شبارقحلب37527831

جميلةنور الهدى مجد سمانحلب37629236

خلودنور أيمن العبىسيحلب37733221

يالسعودية37820110381
زهراءنور محمد دبلوثن

حسناءنور موفق سواسحلب37928883

كوثرنوران كفاح عليحلب38027812

أمينهنورشان حنان عثمانحلب38130167

ننيكول جوزيف حمشحلب38227871 ايلير

يحلب38316930
سلمهادي مصطفن جليالث 

نعمتهاشم عبدالرحمن كلزيهحلب38422529

صفاءهائل محمدمازن زبيدهحلب38522305

رشاهبة هللا بشار عطريحلب38628018

يحلب38726009 عزيزةهبة هللا محمد بوادقجر

فاطمههبة خالد زاهدحلب38825488

وئامهبه عبد القادر زبديهحلب38930103

سفيتالناهبه عبدالفتاح كورديحلب39026110

غزوههبه محمد سعيد اوبريحلب39126594

يحلب39229102
ظاللهبه محمد عماد لطفن

مروههبه محمدنور شويحنهحلب39327891

فاطمههبه مصطفن حبيبحلب39426008

أميههديل أحمدرضوان قناعهحلب39525384

اسماءهديل يارس حاج خليلحلب39627786

نجوىهال احمد سالم يوزغاتليحلب39728647

زهاهال عمار سلطانحلب39828400

صفاءهال محمدسامر حمويهحلب39927892

مهاهيا بشار عقادحلب40025388

عهدهيا صالح الدين حسناتوحلب40128896

رناهيا غسان عزوزحلب40226117

ناهدهيام بشار العيىسحلب40328898

جهانهيفا رستم حبشحلب40427395

مدينةهيفدار احمد قادرحلب40530951

منوروجد عبدالمنعم الالبدحلب40628401

يحلب40727325
احالموجد مدين حريتاثن

12 من 11صفحة 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

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

جيهانوجود محمدمروان كحيلحلب40826120

مياداوحيد محمد الحاج عليحلب40922531

يحلب41028402 سالفوداد محمد وفا قلعه جر

قمروفاء عامر دباسحلب41128371

قحلب41228653 نداءوالء احمد رسر

هناءيارس عاشق الخطيبحلب41316217

يحلب41417513
عائشهيزن محمد حياثن

رفاهيمامة بشير نبشةحلب41528904

رليمان محمد خلدون مشهديحلب41618862

يحلب41728186 غزوهيمنن منير قلعه جر

رانيةيمنن يوسف العيىسحلب41828187

فاطمة البتول هيثم غنوم419

ي420 غالي صخر علنر

لبانه هيثم عجم421

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

مراجعة شؤون طالب جامعة 

حلب

12 من 12صفحة 


