
يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ية ماهر رضوانحلب137962
ّ
ناجحعلمياسماءا

ية محمد عرجةحلب237963
ّ
ناجحعلميحسناءا

ناجحعلميمنىابراهيم زكريا ابراهيمحلب326291

ناجحعلميزينباحالم عبدالرحمن المحمدحلب441432

ناجحعلمياملاحمد براء مأمون االفنديحلب524328

ناجحعلميرشااحمد بسام بكريحلب634007

ى بركاتحلب729345 ناجحعلميسىهاحمد حسي 

يحلب832498 ناجحعلميحسناءاحمد خالد بارودج 

يفهحلب925864 ناجحعلميالهاماحمد طارق مصطفى شر

ناجحعلميزينةاحمد عبد القادر حمالحلب1024424

ناجحعلميداليااحمد محمد خالصيحلب1124592

ىاحمد مؤمن مصطفى هرشوحلب1225538 ناجحعلميياسمي 

ناجحعلميرجاءاحمد نور الدين الهواريحلب1323595

يحلب1425903
ناجحعلميسحراحمد هادي محمد جالل لحموثى

ناجحعلميميمونهاحمدفتح هللا ماجد عطارحلب1532251

يحلب1623729 ناجحعلميليناادوار جورج جانج 

ناجحعلميشمسهاري    ج عبدالعزيز الحمودحلب1740397

ناجحعلميميادهاشاء احمد شعبانحلب1838286

ناجحعلميصباحاشاء رجب زلطحلب1937561

ناجحعلميإيماناشاء عزت عبدوحلب2037965

ناجحعلميعائشةاشاء محمدنذير كيتوعحلب2138865

ف رياض االحمدحلب2225548 ناجحعلمياملاشر

يحلب2337113 ناجحعلميأملاالء محمد نضال الشلن 

ى بركاتحلب2437576 ناجحعلمينورهانالما محمد أمي 

ناجحعلميزهرهالهام حسن شويحنهحلب2538877

فتاليسار حكمت حاج شيخوحلب2638880 ناجحعلميمي 

ناجحعلميندرةاليسار عبدالقادر ابو رحمةحلب2736958

ي حمدو حمدو السلموحلب2837399
ناجحعلميفيضهاماثى

ناجحعلميفاطمةامينة عزام كورجحلب2938884

ناجحعلمينورااميه رأفت درمشحلب3036777

ناجحعلميمنىانطوان سالم بوبوحلب3134035

وشحلب3237588 ناجحعلميصباحايمان جمال حمي 

يحلب3337304 ناجحعلميضجايمان حسان آوج 

ناجحعلميميادهإشاء أحمدنارص سندهحلب3441844

ناجحعلميدجانةإيثار محمود العمحلب3536350

يحلب3640624
ناجحعلميايمانإيالف احمد حلواثى

ناجحعلميهناديأحمد أمي  محمد حمالحلب3725532

ناجحعلمينشوةأحمد أنس تريسيحلب3829333

ناجحعلميعزيزهأحمد بسام نانهحلب3929705

ناجحعلميصفاءأحمد زكريا حميضهحلب4025517

يحلب4124577 ىأحمد طارق مجد الدين علن  ناجحعلميياسمي 

ى أبو نجابحلب4225537 ناجحعلميرؤىأحمد عادل عبد القادر البي 

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

15 من 1صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميحليمةأحمد عارف المحمدحلب4329539

ناجحعلميهيلدهأحمد عبدالقادر كاتبحلب4423132

ناجحعلميعبي أحمد محمد السعيدحلب4528444

ناجحعلميماجدةأحمد محمد نهاد موقعحلب4624899

ناجحعلميسلوىأحمد محمدفهد ديابحلب4724474

ناجحعلميزينبأحمد نور يوسف الغريبحلب4825831

هأحمدنورالدين محمد طرابحلب4929253 ناجحعلميأمي 

ناجحعلمينعيمهأشاء جالل كاكوحلب5046008

ناجحعلميغيثاءأسماء نور هللا عالء الدين شحادهحلب5137565

ناجحعلميمنارأالء محمد مازن حجارحلب5237571

ناجحعلمياالءأمامة فهد زياتالسعودية531611595

ي صالح مقرشالسعودية541611620
ناجحعلمييرسى تسقيةأماثى

ي غسان معدلحلب5537154
ناجحعلمينديمةأماثى

ي يوسف العبدهللا االحمدحلب5638881
ناجحعلميعائشهأماثى

ة محمد خي  أبو دانحلب5740356 ناجحعلميرندةأمي 

ناجحعلميهدىأميمة البياري الربيعحلب5840163

ىحلب5932115 ى مصطفى األمي  ناجحعلميفاطمهأمي 

ي محمدياش العمرحلب6035857 ناجحعلميحلوهأنج 

ناجحعلميهناءأنس سمي  اليوسفحلب6128610

يحلب6246076 ناجحعلميعهدأيه نعسو شمرج 

ناجحعلمينجوىأيهم محمد نجارحلب6324738

ناجحعلميأمينهآراس محمد باللحلب6446129

ناجحعلميمسارآالء سمي  بدويإدلب655150

ناجحعلميعهدآالء محمد حبالحلب6638299

ناجحعلميمنارآالء محمد مرصيحلب6741847

ناجحعلميبتولآالء ممدوح عجميحلب6846229

هآمنه عبد العزيز محمد حمامحلب6936228 ناجحعلميسمي 

ناجحعلميجمانهآية زكي ابودانحلب7046075

ناجحعلميوصالآيه احمد فتالحلب7137590

ناجحعلميخديجهآيه احمد فستقحلب7237591

ي الكياليحلب7335001 ناجحعلميرهفآيه هللا محمد ناج 

ناجحعلميريمآيه محمد هشام سواسحلب7436672

ناجحعلميروالآيه محمود حاج غازيالالذقية7520234

ناجحعلميآسياباسل عصام باكي حلب7628373

ناجحعلميميساءبتول بكري حماميحلب7737603

ناجحعلميميساءبتول خالد عبد الفتاححلب7837604

ناجحعلميرمزيهبتول عبدالرحمن رحالحلب7936823

ناجحعلميحليمةبتول عبدو قدحلب8036824

ناجحعلميفاتنبتول محمدنذير حلليحلب8135376

ناجحعلميناديابتول نارص فارسحلب8238896

ناجحعلميلندهبدر سامي حمصيحلب8324177

ناجحعلميزبيدهبراء سامي هداحلب8424740
15 من 2صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلمينجوانبراءة أحمد كراسيحلب8537608

ناجحعلميإيمانبراءة مصطفى عجميةحلب8636197

ناجحعلميسماحبراق محمد يمان الناشدحلب8724604

ناجحعلميرانيابشار محمد خالد الحسنحلب8823711

ى حسن نصارحلب8936502 ناجحعلميهدىبرسر

ناجحعلميندىبالل عبد المنعم غزالنحلب9025574

يحلب9126556
ناجحعلميديبهبالل عبدالوهاب عساثى

يحلب9224710
ناجحعلميزينبهجت مازن دهان قصاب باسر

يحلب9335461 ناجحعلمينورةبيان ابراهيم الحج 

ناجحعلميعائشهبيان احمد ناولوحلب9441888

ناجحعلميمنالبيان أحمد فؤاد رجب باشاحلب9537309

ناجحعلميروليبيان محمد اسامه بركاتحلب9644502

ناجحعلميداللبيداء عبدالكريم سليماندير الزور9711023

ناجحعلميريمتاال رائد العمروحلب9837625

ناجحعلميمنتىهتسنيم احمد جمالحلب9937626

ناجحعلمينجاحتسنيم حسن بركاتحلب10036098

يفةتسنيم خلف نادرالسعودية1011611612 ناجحعلميشر

ناجحعلمينرسينتسنيم عبد المنعم عجمحلب10237632

ناجحعلمينادياتسنيم كمال فتالحلب10341892

ناجحعلميضياءتسنيم محمد براء سلوحلب10437115

ناجحعلميسماحتسنيم محمد ثابت دهانحلب10535005

ناجحعلميملكتسنيم مطيع حماميحلب10636236

ناجحعلميرفاهتفى محمد مهندسحلب10737636

ناجحعلمينسيبة حجازيتمار سليمان كورجاإلمارات1081611762

ناجحعلميخديجهتمام ابراهيم شومانحلب10925071

مدير الزور11011706 ى الحاج علي االشر ىتيجان قصي حسي  ناجحعلميبرسر

ناجحعلميعبي تيمه بكري حمويحلب11135324

ناجحعلميميستيمه ماجد كورحلب11238133

ناجحعلميخديجةجابر عبدو نجارحلب11334263

ناجحعلميهيامجمال الدين امي  آليحلب11429369

ناجحعلمينهلةجمانه محمدعادل مكانسيحلب11535100

ناجحعلميفاطمهجميل محمد وضاح جنيدحلب11624985

ناجحعلميحميدةجميلة سمي  غنيميحلب11741322

ناجحعلميجنيفجوانا جمال الدين ايبوحلب11837643

ناجحعلميإيمانجود أسماعيل السماعيلحلب11936609

ناجحعلميعروبهجود جمال نحاسحلب12035136

يحلب12137646
ناجحعلميثناءجود سعد مرادينى

ناجحعلمينهلهجود عبدالحكيم نقشبنديالرقة12211587

ناجحعلميفاديهجود عبدالقادر عطارحلب12336679

ناجحعلميملكجود محمد شيخ دبسحلب12436389

يحلب12537182 ناجحعلميرهفجود محمود الميالج 

يجودي عامر قناعةالسعودية1261611605
ناجحعلميرفاه التفى

15 من 3صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميمنالجودي عبد الفتاح حسكلحلب12737991

ناجحعلمينوالجودي قصي ابو دانحلب12837652

ناجحعلميهالهجودي مأمون سمونهحلب12936505

ناجحعلميسمرجودي محمد شاج الدينحلب13037373

ناجحعلميفنسنجودي محمد كمال الدين الجفاحلب13136682

ناجحعلميعبي جودي محمد وضاح معراويحلب13246053

ناجحعلميذكاءجودي محمدعدنان حفارحلب13338924

ناجحعلميهندجودي محمود بيطارحلب13436683

ناجحعلميهدايتجودي محمود عجمحلب13537656

يحلب13637184  مغرث 
ناجحعلميعائشهجودي مصطفى

ناجحعلميعفافجودي يحن  شب قلعيهحلب13737659

ناجحعلميمارياجيسيكا سليم ازغنحلب13835198

ناجحعلميفاتنحازم محمود االحمدحلب13926203

يحلب14025583 ناجحعلميعائشه عهدحازم محمود مي 

ناجحعلميسماهرحسام خالد قصابحلب14126567

ناجحعلميندىحسن خالد وتارحلب14223155

ناجحعلميحسنهحسن محمد فوزي الكزيعيحلب14325335

ناجحعلميميساءحسن محمد معموحلب14429374

ىحلب14535201 ناجحعلميصفاءحسناء يحن  حسي 

ى عاكف حبشحلب14629377 ناجحعلمياملحسي 

ى عبد الرحمن بادنجكيحلب14734089 ناجحعلمينرسينحسي 

ىحلب14825075 ى علي حاج حسي  ناجحعلميبتولحسي 

ناجحعلميعبي حال فخري كوسهحلب14940262

ناجحعلميخلودحال فؤاد بيازيدحلب15046200

ناجحعلميضياءحال محمد نذير التناريإدلب1516708

ناجحعلميسوسنحال محمدفوزي منصورحلب15240263

ناجحعلميسهامحال مصطفى الالطةحلب15338343

ى ابراهيم حشاشحلب15440500 ىحني  ناجحعلميياسمي 

ناجحعلميصباححيدر عابدين حيدرحلب15525210

ناجحعلمينادرهحيدر علي احمد اورفه ليحلب15628134

ناجحعلميمنىخالد مهند الشاميحلب15724197

يحماة15823304
ناجحعلميفاطمةخديجة محمد قاصى

ناجحعلميريمهخديجه احمد شواحلب15935986

ناجحعلميمهاخلود محمد صالح جنيديحلب16036247

ناجحعلميمنتىهدارين محمد عصام بدويإدلب1615176

ناجحعلميإيماندانية زياد صناعحلب16237664

ناجحعلميريمادانيه عدنان نرصهللاحلب16344169

ناجحعلميبتولدانيه محمد اورفه ليحلب16436690

ناجحعلميرانيادانييل جان ديبحلب16535589

ناجحعلميعليهدحام حمود االحمدحلب16629166

ناجحعلميحلدره أحمد بلطحلب16746244

ناجحعلميميادةدعاء ابراهيم حزوريحلب16835443
15 من 4صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ىحلب16938601 يندعاء احمد شاهي  ناجحعلميشي 

ناجحعلميمنىدعاء احمداديب المعراويحلب17038933

يحلب17146012
ناجحعلميغاليهدعاء عالء حلواثى

ناجحعلميفاطمهدعاء محمد دباغحلب17237319

ناجحعلميفيداندل دار محمد جيلوحلب17336992

ناجحعلميحياتدالل محمد كوجرحلب17436991

ناجحعلميظاللدالل نوار حزينحلب17536691

ى محمد اسماعيلحلب17637195 ناجحعلميخديجهدلفي 

يحلب17725215 ناجحعلميدنيادليار محمد جنج 

ناجحعلميروشادليار يحن  بريموحلب17825593

ىديانا محمد ماهر طلحهحلب17937671 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميروالدينا محمد ماهر الخطيبحلب18035022

يحلب18140582
ناجحعلميفطينهراما توفيق منافيجى

يحلب18237681 ناجحعلميسمرراما حسان كتانج 

ناجحعلميصفاءراما راغب محمدعسافحلب18336599

ناجحعلميندىراما رافع السيد داودحلب18446055

ناجحعلميمعززراما صالح عصلهحلب18543011

ناجحعلميريمراما عبد النارص حدبهحلب18638006

ناجحعلميهناديراما عمر عاشورحلب18736112

ناجحعلميمنىراما كفاح اإلبراهيمحلب18846143

ناجحعلميسعادراما مازن سمانحلب18937684

ناجحعلميبراءة رفاعيراما محمد زكريا األبراهيماإلمارات1901611629

يحلب19137688 ناجحعلميمنالراما محمد صلين 

ناجحعلمينورهراما محمد كبهحلب19237000

ناجحعلميمروةراما محمدجهاد طماعحلب19344234

ناجحعلميياشررامان حمو عليحلب19424758

ناجحعلميسحررامة أحمد جديعإدلب1955362

ىرامند مصطفى لقمان كنجوحلب19629388 ناجحعلميهيفي 

ناجحعلميفطومرحاب عبد هللا العثمانحلب19746252

ناجحعلميضجرزن محمد علي قضيب البانحلب19836698

ناجحعلميرغداءرشا جمعه بكوحلب19946255

ناجحعلميرجاءرضوان محمدوليد وزانحلب20034155

ناجحعلميفاطمه الزهراءرغد حسام الدين حبوحلب20136258

ى غازيحلب20235902 ناجحعلميسوزانرغد حسي 

ناجحعلميحسناءرغد صالح ادناحلب20337706

وحلب20436613 ناجحعلميهناديرغد محمد عيى

ناجحعلميصفاءرغد محمد علي صهري    جحلب20543012

ناجحعلمينضالرغد محمود عقيلحلب20637710

ناجحعلميزينبرقيه اسماعيل ابراهيمحلب20737434

ى الكسارحماة20824030 ناجحعلميهدىرند حسي 

ناجحعلميضجرند حمزه زغنونحلب20937435

يحلب21036121 هرند محمدعدنان طرقج  ناجحعلميامي 
15 من 5صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميديمهرند محمود رفاعيحلب21136701

ناجحعلميفطومرنيم أحمد النعسانحلب21236834

ناجحعلميريجانرنيم محمد الفرجحلب21346146

ناجحعلميراضيهرنيم محمد زاهر ننهحلب21437720

ناجحعلميفريزةرهام محمد بغداديحلب21546016

ناجحعلميهيفاءرهف اسامه حسنحلب21640248

ناجحعلميرجاءرهف محمدعيد عبدوالعبودحلب21746147

ناجحعلميثرياروان بكري زيدانحلب21837006

ناجحعلميفاطمهروان خلف موسحلب21935142

ىحلب22035399 ناجحعلميهدىروان غياث أمي 

ناجحعلميغصونروان محمد سيد عيسحلب22137728

ناجحعلميهالةروان محمد شيخ دبسحلب22238024

ناجحعلميميساءروان ياش يسوفحلب22336910

ناجحعلميميساءروز محمد الناشدحلب22437732

ناجحعلميإلهامروعة زكريا نجارحلب22535752

ى حسنحلب22641508 ناجحعلمياسيةروليان حسي 

ناجحعلميزينبروناهي فريد حسنحلب22741512

يحلب22835804 ناجحعلميهالهرؤى عصام قلعه ج 

يحلب22936516 ناجحعلميرث رؤى عمار بوادقج 

ناجحعلميهناءرؤى محمدياش سواسحلب23036900

ناجحعلميزهرةرؤى مصطفى النايفالرقة23113530

ناجحعلميعروبهريان عبد الحميد عباسحلب23238033

ناجحعلميعائشهريان محمد لؤي حرصيحلب23336267

ناجحعلميشذىريم عبدالمنعم فالححلب23438396

ناجحعلميخنسةريم كامل الخلفدير الزور23511730

ناجحعلمينادينريمه مهند بيطارحلب23636706

ناجحعلميسماحريناد خالد سويدحلب23724990

ناجحعلميمرفتزكريا أحمد ادبرحلب23834090

ناجحعلمياديبهزهراء محمد خليل اغاحلب23937017

ناجحعلميهدىزهراء محمد زهدي بعيجحلب24037446

ناجحعلميوحيدهزهره سعيد غريبوحلب24146004

ناجحعلمينرسينزيرأف محمد شيخوحلب24240384

ناجحعلميعروبةزينب محمد بريديحلب24337747

ناجحعلميندىزينب نارص النهارحلب24436448

ناجحعلميلينازينة محمد حازم دشليحماة24524537

ى طرابحلب24636269 ناجحعلمييرسىزينه محمد ياسي 

ناجحعلمينجاحسارا وليد ابراهيمحلب24737023

ناجحعلمينبيهةسارة أحمد جروةحلب24837331

ناجحعلميهيفاءسارة أحمد هوروحلب24937024

ناجحعلميأمينهسارة رياض االسماعيلحلب25037946

ناجحعلميرجاءسارة عبد المجيد الحاج موسحلب25140167

ناجحعلميسمرهسارة محمود السليمانحلب25237334
15 من 6صفحة 
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ناجحعلميميسونساره احمد برادعيحلب25338399

ناجحعلميهالهساره عبد الملك بغداديحلب25436482

ناجحعلميزينبساره عمر علي حمادهحلب25537332

ىساره محمد مجد االفنديحلب25636714 ناجحعلميياسمي 

ناجحعلمياملساره محمدبرسر دباغحلب25739009

ناجحعلميغادهساره محمود االبوجمعةحلب25835236

ناجحعلميلطفيهساره ياش حجازيحلب25938042

ناجحعلمينىهساره يوسف محوكحلب26041531

ناجحعلمينلليستيال رازق مقديس افريمحلب26137026

يحلب26241052
ناجحعلميعائدةسدرة المنتىه عبد العزيز ماردينى

ناجحعلميكوثرسدرة المنتىه محمود مبيضحلب26336331

ناجحعلميأحالمسدرة محمد كاجوحلب26444150

هسدرة يوسف حاج يوسفحلب26535920 ناجحعلميسمي 

يحلب26636133
ناجحعلميفاطمهسدره احمد رشواثى

ناجحعلمينورانسدره المنتىه ابراهيم نجمحلب26737771

يحلب26846029
ناجحعلمينىهسدره عبد الحليم مجقينى

ناجحعلميميثاءسدره عبدالعزيز علولوحلب26935113

ناجحعلميابتسامسدره محمد مازن زهرانحلب27037339

ناجحعلميرندهسدره وائل حاج محرمحلب27137769

ناجحعلميميادةسالف ساهر الباكي حلب27237452

ناجحعلميفاطمهسالفا مصطفى جولوحلب27335146

ناجحعلميفطومسلم إسماعيل الكريمالسعودية2741611597

ناجحعلميسوسنسلوى عمار عدلحلب27537775

ناجحعلميامينهسلوى فارس صيادحلب27636618

ناجحعلميمنارسنا سمي  الساجرحلب27735037

ي خطيبحلب27838055
ناجحعلميميسونسنا عبد اللطيف عنداثى

ناجحعلميغفرانسنا عبدالقادر كتلوحلب27938407

ناجحعلميسحرسنا محمدزكريا األفنديحلب28039157

يحلب28146119
ناجحعلميمنارسنا محمدسهل طرابيسر

ناجحعلمينىهسنا منار وراقحلب28238057

يحلب28335116
ى
ف ي صي 

ناجحعلميعبي سنا هاثى

يفحلب28437456 ناجحعلميشاديهسهام رافع شر

ناجحعلمينورانسهام مجد طاهر اغاحلب28536602

ناجحعلميفاطمهسوزين عثمان اوسوحلب28637039

ناجحعلميدريهسيدرا حسام الدين ناشر النعمحلب28737789

ناجحعلميامالسيدرا زكريا دقاق بدويحلب28836409

ناجحعلميخانمسيدرا صبجي غالبالحسكة28912588

ناجحعلميعهدسيدرا عمر زينوحلب29035147

يحلب29137043
ناجحعلميناديهسيلفا نذير سنى

ى كيورك اوضه باشيانحلب29235702 ناجحعلميسمرسيلي 

ناجحعلميسج شاديه بسام بطيخحلب29337382

ناجحعلمينسيبهشفاء محمد بسام سلوحلب29435818
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ىشهامه عبد الحميد عسكرحلب29541139 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميحالشهد ابراهيم مقرشحلب29635409

ناجحعلميليلشهد احمد شمهحلب29737239

يحلب29835559 ناجحعلميرفيفشهد رضوان لحم العجنج 

ناجحعلميرهفشهد عبدالرزاق محمدنورحلب29938962

ناجحعلميرهفشهد فاضل فاضلحلب30039042

ناجحعلميليلشهد ماجد سواسحلب30137803

ناجحعلميبتولشهد ماهر داليحلب30236726

ناجحعلميهناديشهد ماهر شماعحلب30338067

ناجحعلميرحابشهد ماهر قسطليحلب30437804

ناجحعلميمنىشهد محمد أيمن الخماشحلب30537047

ناجحعلمينرسينشهد محمد ماهر كسحهحلب30637509

ناجحعلميشذىشهد مرصى عبدالباريحلب30738966

ناجحعلميتىهشهد نزار عاشوريحلب30835592

ناجحعلميلمشهد يوسف بودقهحلب30937461

زاد اكرم جرنازحلب31041556 ىشي  ناجحعلميهيفي 

فان محمود ايبوحلب31125227 ناجحعلميسلطانهشي 

يحلب31237813
ناجحعلمينهلهصبا عبد الوهاب دليواثى

ناجحعلميسمرصبا محمد االبراهيمحلب31337815

ناجحعلميوصالصبجي انور عكحلب31423025

ناجحعلميداللضج بركات اللطفوحلب31540789

ناجحعلميآيالطارق طه الفحلحلب31624765

ناجحعلميمريمطه عدنان الغباشحلب31725231

ناجحعلميمنالطيبة عبد النارص حاج عباسحلب31835149

ناجحعلميايصالعائشه نور عبدالرزاق حريريحلب31940280

ناجحعلميهيفاءعبد الرحمن زكريا حورانحلب32034120

ناجحعلميايمانعبد الرحمن علي الحميديالالذقية32113203

ناجحعلميضجعبد الرحمن عمر النجارحلب32225414

ناجحعلميهيفاءعبد الرحمن محمد نهارحلب32323029

ناجحعلميفاتنعبد الرحمن نجم الدين النعسانحلب32434121

ناجحعلميرث عبد الرزاق محمود سقاالئقحلب32534269

ناجحعلمينهيدةعبد هللا ابراهيم السعيدحلب32632141

ناجحعلميساهرهعبد هللا عبد الحميد مسديحلب32725633

ناجحعلميفاطمهعبد هللا محمد الموسحلب32826108

يحلب32925638 ج  ناجحعلميمنىعبد هللا محمد فاضل عني 

ناجحعلميريم شعيبعبد هللا محمد نابغ طرابالسعودية3301611586

ناجحعلميساميهعبدالجبار عبدالرحمن عبدالقادرحلب33134093

ناجحعلميسمرعبدالرحمن احمدعمار عويرهحلب33223184

ناجحعلميرفاهعبدالرحمن طه باللحلب33329303

ناجحعلميقمرعبدالرحمن محمدحسام حبالحلب33424767

ناجحعلميانتصارعبدالرحمن محمدنجيب ناولوحلب33529304

ناجحعلميمنارعبدالفتاح عمار شيخ دبسحلب33632446
15 من 8صفحة 



يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
النتيجةفرع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

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

ناجحعلميفاتنعبدالقادر محمود درعوزي جمالحلب33724506

ي المحلحلب33832447 ناجحعلميحياةعبدهللا صلين 

ناجحعلميخديجهعبدهللا وليد جعفرحلب33925246

ناجحعلميهدىعبدالملك عبدالرحمن ابراهيمحلب34028251

ناجحعلميأمينهعبدالهادي محمد ضعيفحلب34126046

ناجحعلميخديجهعبي  ابراهيم ابراهيم داودحلب34244052

ناجحعلميحسناءعبي  عبد الكريم جاسمحلب34341564

يحلب34424634 ناجحعلميديمهعدنان محمد عبج 

ناجحعلميهدىعزيزة محمد وضاح قيلشحلب34537253

ناجحعلمينىهعال عبد الرحمن االحمد العبيدحلب34636335

ناجحعلميوفاءعال عبدالغفور كبي حلب34738431

يحلب34824636
ناجحعلميلماعالء الدين باسل ابو شعر ملفى

ىحلب34934094 ناجحعلميخديجةعالء كامل حسي 

ناجحعلمينرجسعلي محمد الجاسمحلب35029590

ناجحعلمينفوسعلي محمدزكريا جمعهحلب35126640

ناجحعلميفاطمهعلياء محمد علي المحمدحلب35246213

ناجحعلميالهام عمار عمر حمويحلب35325940

ناجحعلميراميهعمار ياش شحرورحلب35432455

يحلب35524581 ناجحعلميريمعمرو آش عنتاث 

ينغنوه نارص فداويحلب35637827 ناجحعلميشي 

ناجحعلميابتسامغنى محمد السليمانحلب35735826

ناجحعلميرابعهغنى نجدت الحمزهحلب35835083

ناجحعلميليناغيث عبود السليمانحلب35923044

يحلب36023799 ناجحعلميندىفادي مني  توكمه ج 

ناجحعلميهالفارس عبدالسالم كرديحلب36126651

ناجحعلميإعتدالفاطمة الزهراء محمد جمال كاشورحلب36238086

ناجحعلميبتولفاطمة الزهراء محمود ناعورةحلب36336625

ناجحعلميمجدفاطمة جود خالد النجارريف دمشق36425076

ناجحعلميايمانفاطمة رسول عبدالهاديحلب36544152

ناجحعلميروز معريفاطمة عالء معريالسعودية3661611627

ناجحعلميوفاءفاطمة محمد محمدعليحلب36736863

ناجحعلميفاتنهفاطمه الزهراء زكريا دوارهحلب36837835

يحلب36946021 ناجحعلميغصونفاطمه الزهراء محمد جمال دروث 

ى الحاج حسونحلب37044684 ناجحعلمييازيفاطمه حسي 

يحلب37146059
ناجحعلميصباحفاطمه محمدرضوان عبطينى

ى الكلزيحلب37234209 ناجحعلميحليمهفراس  حسي 

ناجحعلميرهففؤاد مازن دباغيةحلب37325103

ىفيان كمران باللحلب37437839 ناجحعلميروشي 

ناجحعلميانتباهفيحاء محمد عمروشحلب37536296

ناجحعلميفلكقصي مصباح عسافحلب37623409

يحلب37736733
ناجحعلميرلهقمر جالل الدين قباثى

يحلب37836569 ناجحعلميغصونقمر محمد بوادقج 
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ناجحعلميكاسياكارين ملكون قاليجيانحلب37935703

ناجحعلميلمكامل منصور عقادحلب38025009

ان يوسف سنىحلب38129217 ناجحعلميسعادكامي 

ناجحعلميإيمانكرم نشوان حاج درويشحلب38228042

ناجحعلميسوسيكريكور اسكندر بوداقيانحلب38323809

ناجحعلميمارالكريكور زوهراب بارديزبانيانحلب38423810

ناجحعلميرندهكريم فخري قطماويحلب38526655

ناجحعلميظاللالرا تيسي  ابودانحلب38638441

ناجحعلميعريفهالفا أحمد محمد عليحلب38737062

ناجحعلميحياةالفا فاضل ابراهيمحلب38837065

ناجحعلميمريمالنا حسن الماموحلب38940469

هالنا سعد منصورحلب39037850 ناجحعلميامي 

ناجحعلميسوسنالنا ماهر مكحلإدلب3915029

ناجحعلميرندةالنا محمد أنس موقعحلب39237465

ناجحعلميفاطمه غادهالنا محمدخي  الكرديحلب39339064

يحلب39435599
ناجحعلميسمرالنة محمد زياد زيتوثى

ى ابراهيم هنداويحلب39538444 ناجحعلميدعدلجي 

ابةالسعودية3961611669 ى أحمد عبد الرزاق شر ناجحعلمينرسين عبد الواحدلجي 

ى عمار األبرشإدلب3975098 ناجحعلميعبي لجي 

يحلب39840426 ناجحعلمينبوغلطيفه محمدياش قرث 

ناجحعلميهبهلميس محمد فراس سيدحلب39936738

ناجحعلميرنالوليا احسان شيطحلب40035600

ناجحعلميهاللونا تيسي  زبونحلب40136574

ناجحعلميكوثرلونا سعد طباخحلب40236739

و حايكحلب40323938 ناجحعلميفاتنلؤي محمدخي 

يطرطوس40415016
اباثى ناجحعلميمنتىهليال محمد كمال شر

ناجحعلمينورليالس يوسف الطهدير الزور4056521

ىليليان جهاد صونوحلب40638098 ناجحعلميياسمي 

يحلب40735276 ناجحعلميعبي ليليان غسان قاطرج 

ناجحعلميجويلليليانا الياس بزديكحلب40835601

ى احمد بانقسلي عطارحلب40937864 ناجحعلميضياءلي 

ي جلبحلب41036740 ى راج  ناجحعلميبتوللي 

ى محمد عربوحلب41135464 ناجحعلميوصاللي 

ى محمد هشام جبيليحلب41236488 ىلي  ناجحعلميياسمي 

ى هشام بابلليحلب41338100 ناجحعلميرنالي 

ناجحعلميبانةلينا باسل دويدريحلب41437868

ناجحعلميغصونماجد غسان شيخ الصنعةحلب41524646

ناجحعلميسوسنماري نور سمعان سمعانحلب41635603

ناجحعلميكارالماريا انطوان جرجسالحسكة41713429

ناجحعلميجورجيتماريا جورج ديبحلب41835647

ناجحعلميريتاماريا رشيد رباطحلب41935620

يماريا كيورك ماركريانحلب42035705
ناجحعلميجينى
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ناجحعلميأبتساممالك محمدياش أبوردنحلب42126510

ناجحعلمينهالمالك محمود رزحلب42224371

ناجحعلميهناءماهر نايف المحمدحلب42328285

ناجحعلميداللمايا أسعد المنديلحماة42423700

ناجحعلميريممايا عبدالقادر قشقشحلب42536747

ناجحعلميندامحار أحمد جمال بركاتحلب42637872

ناجحعلميمريممحمد ابراهيم األحمدحلب42726795

ناجحعلميرقيهمحمد ابراهيم رحمونحلب42824870

ناجحعلمينرجسمحمد احمد الحافظحلب42925110

يحلب43025714
ناجحعلميسوسنمحمد اسعد نوار كوراثى

ناجحعلميعائشهمحمد اقبال احمد حاج يوسفإدلب4312571

ى عبد الرحمن ناشدحلب43225715 ناجحعلميهبهمحمد األمي 

ناجحعلميظاللمحمد حسن العمرحلب43334067

ى اليوسفحلب43428338 ناجحعلمياحالممحمد حسي 

ي موسحلب43532304 ى حاج  ناجحعلميناريمانمحمد حسي 

ناجحعلميرغداءمحمد خالد تركحلب43624528

ي مؤذنالسعودية4371611732
يمحمد زكريا محمد لطفى

ناجحعلميمروه الطواسر

ناجحعلميمنالمحمد زهي  وائل رضوانحلب43834284

يحلب43924674 ناجحعلمياالءمحمد زياد طارق بوادقج 

ناجحعلميندىمحمد زياد عيسحلب44025272

ناجحعلميجهانمحمد سليمان حيدرحلب44134168

ناجحعلميصباحمحمد صالح أسعد ناشدحلب44225131

ىحلب44324678 ناجحعلميزهراءمحمد عباده رضوان شيى

ناجحعلميايمانمحمد عبد المنعم خوجهحلب44428598

ناجحعلميكفىمحمد عبدالحميد الخلفحلب44524790

ناجحعلميغادهمحمد عبدهللا البكدشدير الزور4464242

ناجحعلميفاتنمحمد عبدهللا خطيبحلب44728414

ىحلب44829455 ىمحمد عزيز حسي  ناجحعلميروجي 

ناجحعلميلبنهمحمد عصام بيضهحلب44924249

ناجحعلميمنالمحمد ماجد حسنحلب45023631

ناجحعلميحسناءمحمد محمد خليل بظحلب45132552

يحلب45225702
ى
ناجحعلميليلمحمد محمد نوران دف

يحلب45323269 ناجحعلميشذىمحمد محمداسامه قلعه ج 

ناجحعلميلممحمد محمود جملحلب45426699

ناجحعلميظاللمحمد مرهف حسان شواحلب45534104

ناجحعلميجيداء قالعمحمد مصطفى الماموالسعودية4561611761

ناجحعلميلممحمد ميار عبد المنعم مزيكحلب45725755

ناجحعلميرندهمحمد ناهد قرموطهحلب45826707

يحلب45924689
ناجحعلميعائشه محمد نائل محمد موفق ابو اليرس قضيماثى

ناجحعلميكوثرمحمد نهاد محمد نبهانحلب46024281

ناجحعلميايمانمحمد نور احمد حمالحلب46124453

ناجحعلمياسماءمحمد نور خالد مالححلب46225137
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ناجحعلميارازمحمد نور زياد منال عثمانحلب46325763

ناجحعلميميسون نجارمحمد هيثم رضاالسعودية4641611717

ناجحعلميمنالمحمد وحيد فضل قدسيحلب46529472

ناجحعلميمنتىهمحمد وليد عبد الكريم اسودحلب46624693

ناجحعلميفاطمةمحمد وليد عربيةحلب46724136

ي ابو رشيدحلب46825838
ى هاثى ناجحعلميلينامحمد ياسي 

ناجحعلمينرسينمحمد يحن  أحمد قباوةحلب46925452

ناجحعلميغادهمحمد يوسف بكري كرزونحلب47028558

ناجحعلميمنالمحمداديب اسامه ريحاويحلب47132473

ناجحعلميرث محمداكرم محمد جمال الدين السباعيحلب47224940

ناجحعلميانوارمحمدبراء عبدالهادي الكنجحلب47332203

ناجحعلميهاجرمحمدبكري محمد شلحاويحلب47434289

ناجحعلميميساءمحمدبلقاسم عبدالفتاح علي االحمدحلب47534073

ناجحعلميريممحمدحسان صالح سلحدارحلب47624944

ناجحعلميغاليهمحمدحسان محمدجمال دويدريحلب47723297

يحلب47834290
ناجحعلميابتساممحمدديب احمد دبلوثى

ي سودهحلب47923304
ناجحعلميريممحمدزكي محمدلطفى

ناجحعلميديمامحمدزهي  محمد زكريا بيطارحلب48024947

ناجحعلميسوسنمحمدسامي محمدحسام صونوحلب48124812

يحلب48228060
ناجحعلميأمينهمحمدصالح بشي  زيتوثى

ناجحعلميندوهمحمدضياء اسامه الحاج حسنحلب48323687

ناجحعلميغفرانمحمدعبدالعزيز عمر حوريحلب48426533

ناجحعلميرهفمحمدعدنان محمدبراء شمعونحلب48526730

ناجحعلمييمانمحمدعلي عبدالرحمن السيد احمدحلب48625302

ناجحعلميمنىمحمدغيث بدرالدين فتالحلب48723544

ناجحعلميليلمحمدقصي محمدنور الغزالحلب48826070

ناجحعلميغزوهمحمدمصباح محمدعمار سمانحلب48923322

يحلب49023325 يمحمدمهند ملهم طرقج 
ناجحعلميأماثى

ناجحعلميخنساءمحمدمهيب علي عمرحلب49123971

ناجحعلميوئاممحمدنعمان مصطفى مؤذنحلب49224547

ناجحعلميمنالمحمدنور موس العيسحلب49323688

ناجحعلميرنهمحمديحن  عالء الدين حالقحلب49423340

ناجحعلميفاطمهمحمود حسن المحمدحلب49528218

ناجحعلميحوريهمحمود عبد الحنان العليالالذقية49614177

ناجحعلميحسناءمحمود عبد الرحمن بركاتحلب49725777

يحلب49834078
ناجحعلميديانامحمود عبد القادر مسالثى

ناجحعلميثناءمحمود عبدالحافظ اليوسفحلب49932478

ناجحعلميحنانمحمود مأمون الحاج عليحلب50025781

ناجحعلميعبي محمود محمد شعبان سيواسليحلب50128544

يحلب50226756 ناجحعلميزبيدهمحمود محمدعمار قلعه ج 

ناجحعلميمريانامحمود هشام عربحلب50334182

ناجحعلميعهدمحمودبشار ماهر صابرحلب50426760
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ناجحعلميودادمرام محمد امانهالالذقية50518791

يحلب50646166 ناجحعلمينضالمرح  احمد الحاج 

ناجحعلميالهاممرح حسان أكرحلب50735357

ناجحعلميرغداءمروه رضوان الشموحلب50835358

ناجحعلميخلودمروه محمدمنذر خواتميحلب50938991

ناجحعلميخديجهمريم ابراهيم محمدحلب51037473

ناجحعلميلمياءمريم باسم حرححلب51137878

ناجحعلميغادهمريم تيسي  الشحودحلب51235834

ناجحعلميهويدامريم محمد خضي حلب51338452

الدين شاميحلب51436751 ناجحعلميايمانمرسه محمد خي 

ىحلب51534045 ناجحعلمييرسىمصطفى محمود الياسي 

ناجحعلميمريممعاذ أحمد سيد بكورحلب51625797

ناجحعلميرثى المالكيمعتصم عصام مهاجرالسعودية5171611756

يحلب51846103 ناجحعلميناريمانمالك عبد الخالق قلعه ج 

ناجحعلميخنساءمالك عبد المنعم سباعيحلب51936211

ناجحعلميرهفملك محمد سامر دباسحلب52046218

ناجحعلميذكاءمنوى محمد نذير كويفاتيهحلب52136581

يحلب52224894
ناجحعلميوالءمهند حسام الدين افيوثى

ناجحعلميمنارمؤيد محمد أبيضحلب52323231

يحلب52439080
ناجحعلميرغدمياس وائل تركماثى

نا محمد علي بيطارالالذقية52519016 ناجحعلميميادةمي 

ي كاربيس صابونجيانحلب52635675 ىمي  ناجحعلميطالي 

يان الياس دايخحلب52735626 ناجحعلميرانيامي 

ناجحعلمينادياميس ماهر خياطهحلب52835286

يحلب52937075
ناجحعلمينشوهميس محمد تركماثى

يحلب53046219
ناجحعلميضحوكميس محمدهيثم قويصى

ناجحعلميازنيفميالد نويل كراكوس كردحلب53123777

ناجحعلميعبي ناديا احمد راجححلب53236175

ناجحعلمينجاةناهد محمد كركوكليحلب53346125

ناجحعلميعهدنجاح فهد كرديحلب53438115

ناجحعلميأمينهنجمه عبد المعطي السالمةحلب53536339

ناجحعلميسوزاننزار عبد السالم مزرابحلب53625807

ناجحعلمينوالنشوى نزار بكورإدلب5375022

ناجحعلميعائشهنىه حسام قصابحلب53837481

ناجحعلمياحالمنوار محمد مؤيد يحن حلب53938121

يحلب54036342 ناجحعلميندىنور أحمد بصمة ج 

ناجحعلميهبهنور أنس حاووطحلب54137898

ناجحعلميدوحهنور خالد شاجحلب54236343

ناجحعلميزينةنور سامر أكتعحلب54338123

يحلب54436491
ناجحعلميداريننور عمار مارتينى

ناجحعلميميادهنور محمد البكارحلب54537901

ناجحعلمينبيلةنور محمد حسان حالقحلب54646269
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هنور محمد حمادالالذقية54717218 ناجحعلميسمي 

ناجحعلميمريمنور محمد حمدحلب54835458

ناجحعلميشذىنور محمد زكوان خطيبحلب54937902

ناجحعلميريمنور محمدأمي  هالليحلب55039089

ناجحعلميعائدهنور محمود ابوزهرحلب55141372

ىنور مروان بكبوكحلب55242019 ناجحعلميبرسر

ناجحعلميحياةنور مصطفى ريحاويالالذقية55314752

ناجحعلميسوسننور نجيب األطرشحلب55440237

ناجحعلمينىهنورا يوسف دعدوشحلب55536185

ناجحعلميأزلنورالهدى وليد المحمدحلب55637083

ىحلب55744425 ناجحعلميعائشهنورشان عبدالرحمن حسي 

ناجحعلميسهامنيكار نوري رشيدحلب55844427

ناجحعلميالهامهاديا أحمد ابوديحلب55946068

ناجحعلميمحاسنهاله زياد سواسحلب56037907

ناجحعلميغصونهاله عبدهللا خصيمحلب56135963

ي عمادالدين داخلحلب56234187
ناجحعلميجمانهاثى

ي نور الدين حاج أسعدحلب56325813
ناجحعلميصفاهاثى

ناجحعلميغفرانهايدي احمد احمد الديبحلب56437910

ناجحعلميمارياهبة عبد القادر المصطفىالسويداء5656893

ناجحعلميسعادهبة عماد خرصىحلب56641175

ناجحعلميهزار خياطةهبة محمد زكريا مشهدياإلمارات5671611579

ناجحعلميعبي هبه هللا سامر زينوحلب56835297

ناجحعلميبتولهبه عبدالرحمن شويحنهحلب56936604

ناجحعلميايمانهبه محمد كزىحلب57036666

ناجحعلميديبههديل عبدالرحمن حمصيحلب57141230

ناجحعلميرهفهديل عالء الدين نارصحلب57236588

ناجحعلميفلكهزار حسان عطارحلب57337913

ناجحعلميعروبههزار محمد بشي  خواتميحلب57437489

ناجحعلميميساءهال حسن عبد اللطيفحلب57546272

ناجحعلميمنتىههال صالح بليدحلب57636758

ناجحعلميبانههال محمد ممدوح عزيزيحلب57736492

ناجحعلميريماهناء محمد نضار حكيمحلب57836761

ناجحعلمينوراهند حسام سكرحلب57936493

ناجحعلميلمهند عبد القادر ديريحلب58036347

ناجحعلميسالمهند عمار التناريإدلب5816731

ناجحعلميإنتصارهيا احمد ديابحلب58237919

ناجحعلميريمهيا عبدالهادي دباح البقرحلب58335132

ناجحعلميميدياهيا مأمون اسودحلب58435133

ى عوادحلب58546042 ناجحعلميغادههيا مجد الدين شاهي 

ناجحعلميرهفهيا محمد صبجي حليويحلب58637924

ى حمصيهياء جميل مؤذنالسعودية5871611648 ناجحعلميبرسر

ي آزادالدين محمدحلب58837091
ناجحعلميصديقههيفى
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ي عارف حسنحلب58937391
ناجحعلميآسياهيفى

ناجحعلميمرفتهيما محمدطالل درويشحلب59039109

ناجحعلميمنالوائل عمار موصلليحلب59125815

ناجحعلميريموسيم محمد داخلحلب59224846

ناجحعلميلماوفاء مازن حماضحلب59337095

ناجحعلميمنالوليد أحمد حليمهحلب59425819

ناجحعلميمناروئام مصطفى بيورحلب59537494

ناجحعلميرانيهيارا زكريا شهيدحلب59636193

ناجحعلميرانيهيارا محمود عني حلب59736593

ى صفوت ارحيمحلب59840322 ناجحعلميسلوىياسمي 

ى وائل السلومحلب59936595 ناجحعلميديماياسمي 

ىحلب60024144 ى مصطفى ياسي  ناجحعلميفاطمهياسي 

ناجحعلميفاتنيزن عمار البكريحلب60124847

يفحلب60225152 ناجحعلميايمانيزن محمد خالد شر

ناجحعلميايمانيرسى وضاح دركزنليحلب60339115

ى محمد عالء دشقحلب60437936 ناجحعلميهدىيقي 

ناجحعلميايمانيمامه احمد جاويشحلب60536316

ناجحعلميهنادييمان أسامه سمان لبابيديحلب60624848

ناجحعلميرانيهيمان عبدالمجيد سيخحلب60734253

يحلب60836219 ناجحعلميميساءيمنى أحمد ركن 

ناجحعلميزهرةيوسف عبد اللطيف مصطفىحلب60924090

ناجحعلميليليوسف عمر نجارحلب61024852

ناجحعلميرانيهيوسف فخري خليلحلب61134189

يحلب61246172
ناجحعلميصبايوال عماد الدين نعساثى

وزير التعليم العالي

الدكتور عاطف النداف

15 من 15صفحة 


