
اسم الطالبالفرعالمحافظةرقم االكتتابمسلسل
ابراهيم عبد الدايم عجمي العربأدبيحلب12054

احمد خالد عتمهأدبيحلب2203

احمد طارق محمد علي عيدأدبيحلب34315

احمد عبد القادر حمودأدبيحلب42066

احمد عبد القادر علبيأدبيحلب54452

احمد عبدالقادر العمرأدبيحلب62065

احمد ماهر فرواتيأدبيحلب7158

احمد محمدعالء ابوحلقهأدبيحلب84314

احمدوليد محمدمهند العبدالرزاقأدبيحلب91127

ارجين درويش بوظانأدبيحلب109125

اريج محمد العليأدبيالرقة112510

اسامه خلف الموسىأدبيحلب12699

اسراء بدرالدين جسريأدبيحلب137414

اسراء حجي المحمد الكليلأدبيحلب145791

اسراء سامي ملحمأدبيحلب158021

اسراء طارق ست مريمأدبيحلب165569

اسالم نبهان العليأدبيحلب175752

اسماء احمد العيسىأدبيحلب188027

اسماء احمد لبابيديأدبيحلب195048

اسماء عبدهللا الحمودأدبيحلب206810

اسماء عبدهللا الخلفأدبيحلب218325

اسماء محمود الحاج حمدأدبيحلب227820

اسماء محمود نعسانأدبيحلب236473

االء صقر محمدياسينأدبيحلب247429

العزيزه عبدالكريم الحمودأدبيالرقة252564

المنذر عبد هويديأدبيالرقة26261

الهام عبدالرزاق شعبانأدبيحلب276313

اماني زكريا عريانأدبيحلب287830

اماني عبد المجيد الجاسم الحميديأدبيحلب295292

امجد حسين زين العابدين بادنجكيأدبيحلب301494

امل ادم الجاسمأدبيحلب316066

امل حسين سقاأدبيحلب325755

امل محمود وزانأدبيحلب339696

امينه حامد عزيزيأدبيحلب345573

انس رامي حاج بكريأدبيحلب351129

ايمان محمد حسوأدبيحلب365517

ايمان محمد عدوانيأدبيحلب375004

ايمان محمدبشير فراأدبيحلب386681

ايناس احمد حميدهأدبيحلب395670

أسماء الناجحين في اختبار اللغة اإلنكليزية بجامعة حلب
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ايهم محمد قدورأدبيحلب40232

إسراء محمد مليسأدبيحلب415512

أحمد بدر الدين بوشيأدبيحلب4264

أحمد قصي فوزي هاشم ايزاأدبيحلب431126

أحمدزاهر محمد ناصيفأدبيحلب441487

أريج حسن العلوش الكدروأدبيالرقة452508

أريج رفعت هيتوأدبيحلب468952

أسماء حسين الحمادهأدبيحلب475889

أسماء يحيى جليالتيأدبيحلب487821

أماني احمد العبسيأدبيحلب495596

أمينة خالد عبد الحيأدبيحلب505293

أنس محمود شنطةأدبيحلب513549

أنوار حسن العبودأدبيحلب527838

آالء ابراهيم الشيخ ابراهيمأدبيحلب535570

آالء ايمن سليمانأدبيحلب549133

آالء جمال كرديأدبيحلب555290

آالء حبيب العسافأدبيحلب568334

آالء عبد هللا الحمودأدبيحلب576814

آالء محمد أحمدأدبيحلب585150

آمنه عزيز كرايأدبيحلب596021

آيا عبدهللا عبدهللاأدبيحلب609831

آية ايهاب بابلليأدبيحلب615005

آية مازن مايوهأدبيحلب625518

آيه احمد نشارأدبيحلب636321

آيه هللا مصطفى بطلأدبيحلب645006

آيه بشار أبو غدهأدبيحلب657034

آيه حسن الحاج حسنأدبيحلب665885

آيه رياض العليأدبيحلب675152

آيه عبد القادر مهروسهأدبيحلب685033

آيه نبيل بركاتأدبيحلب695793

بانه محمد جديدأدبيحلب705854

بتول احمد االبراهيمأدبيحلب715983

بتول احمد كربوجهأدبيحلب729700

بتول أحمد صباغ شرباتيأدبيحلب735848

بتول عبد الرحمن سارحأدبيريف دمشق746895

بتول محمدجمعه سريوأدبيحلب757466

بثينه حسن العبدأدبيالرقة762654

بثينه محمد الحمودأدبيالرقة772656

بدور محمدطاهر مكيأدبيحلب786688
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براء عبد اللطيف عليأدبيحلب79537

بسمه يوسف االحمدأدبيالرقة802667

بشار نجم الدين التنبيأدبيحلب812435

بشرى عبد الناصر بياهوأدبيحلب825779

بشرى عمر ويسأدبيحلب835494

بشرى محمد جمعه الحسن الكريمأدبيحلب848407

بشرى محمد نادر كعدانأدبيحلب855136

بيان حسن المازرليأدبيحلب865984

بيان حسين األحمدأدبيحلب878410

بيان عبد القادر حلومأدبيحلب889467

بيان عبدو مصريأدبيحلب895756

بيان علي عترأدبيحلب905295

بيان عمر شوبكأدبيحلب915780

بيان محمد ركبيأدبيحلب925051

بيان محمد سبسبيأدبيحلب938072

بيان محمد عمار شهيدأدبيحلب945275

بيان محمد فراس جنديهأدبيحلب957193

بيان هايل الشيخ محمودأدبيحلب965676

تاله محمد البرهو الديبوأدبيحلب978985

تسنيم ابراهيم بدويأدبيحلب988798

تسنيم أحمد كبهأدبيحلب995296

تسنيم بشار مكتبيأدبيحلب1005403

تسنيم عبدالقادر امينوأدبيحلب1017860

تسنيم عبدالوهاب صباغأدبيحلب1025262

تسنيم ماجد حاووطأدبيحلب1035378

تسنيم محمد أنس محفوظأدبيحلب1047494

تسنيم محمد فاضل جاناتأدبيحلب1055404

تسنيم محمد موفق رواسأدبيحلب1067200

تسنيم محمد نعمان فرواتيأدبيحلب1075276

تسنيم محمود العليأدبيحلب1085185

تسنيم محمود أبو بكرأدبيحلب1095297

تمام محمد زياد ابو خرسأدبيحلب110142

تهاني عيسى العليأدبيحلب1116058

جمانه عبد المجيد حبالأدبيحلب1125818

جميلة بديع شيخأدبيحلب1138989

جميله محمد الدنبرةأدبيحلب1145053

جنين ايهاب الناجيأدبيحلب1155520

جوان شيخو حنانأدبيحلب116327

جواهر خلف العربأدبيحلب1178994
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جود عبدالرحيم مصريأدبيحلب1185010

جود عبدالكريم الحمدانأدبيحلب1195603

جود محمدجمال الدين السباعيأدبيحلب1205833

جود محمدوضاح داخلأدبيحلب1216701

جود مصطفى صافيأدبيحلب1227504

جود وليد افيونيأدبيحلب1236702

جودي حسام الحميديأدبيحلب1245011

جودي محمود اسكندرانيأدبيحلب1257210

جودي نضال الذقانيأدبيحلب1266345

جوري خالد الشراباتيأدبيحلب1275013

جولي جاك تانكيان اوغليأدبيحلب1285864

جوليان خضر داودأدبيحلب1297212

جيهان جوان عليأدبيحلب1307214

جيهان خضرو ناصروأدبيحلب1315576

جيهان كامل الحمدأدبيالرقة1322713

حسام ياسر اسماعيلأدبيحلب1333122

حسين عبداللطيف االسعدأدبيحلب134375

حسين محمد الجلفصأدبيحلب135682

حسين محمد الشريفأدبيحلب1363152

حال عبد المنعم عزيزهأدبيحلب1375089

حال محمدسامر دباغأدبيحلب1385834

حال محمدعامر مهندسأدبيحلب1395462

حمزه حسين نوشأدبيحلب1402460

حنان احمد الحمادهأدبيحلب1415985

حنان محمد ياسر ابو ردنأدبيحلب1427876

حنيفه صالح الدين خليلأدبيحلب1439184

حنين امير حنطايهأدبيحلب1445302

حنين أحمد دوريأدبيحلب1455412

حنين عمر العبدالحنانأدبيحلب1467516

حنين فؤاد االحمدأدبيالرقة1472736

حنين محمود المحمودأدبيحلب1485413

حنين محمود زيادةأدبيحلب1495186

حيدر اسالم ياسر البابأدبيحلب15078

خديجه أم التقى محمدأبواليسر صباهيأدبيحلب1517519

خديجه أنس مالحفجيأدبيحلب1525819

خوله رفعت الشبليأدبيحلب1535964

داليا احمد السيديحيىأدبيحلب1548809

داليا محمد ماهر صديقأدبيحلب1555797

داليه احمد بيضونأدبيحلب1568443
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دانا مجدالدين قرموطهأدبيحلب1575225

دانيا محمد احمد صالحأدبيحلب1588810

دانيه عبد القادر زرنه جيأدبيحلب1595415

دانيه عبد الناصر جانوديأدبيحلب1605056

دانيه عدنان يازجيأدبيحلب1615379

دعاء جهاد احمدخليلأدبيحلب1625553

دعاء علي الحسينأدبيحلب1636029

دالل يوسف قضيماتيأدبيحلب1645189

دلع حسن شبليأدبيحلب1655350

ديان حسن طهأدبيحلب1665464

ديانا بشار عنبيأدبيحلب1676709

ديانه عبدالرحيم شلوأدبيحلب1689205

ديالن محمد احمدأدبيحلب1695522

ديمة محمد نضال عبد الرزاقأدبيحلب1705057

رابعة عزيز العلوشأدبيحلب1718453

راما عبد هللا المعتصم حيانيأدبيحلب1725351

راما عبدالمجيد قاسمأدبيحلب1735641

راما عمر حمويأدبيحلب1748103

راما محمد واليأدبيحلب1755416

راما محمد يحيى ازرقأدبيحلب1769496

رامز محمد النجارأدبيحلب177167

رامي محمد صباح الطائيأدبيحلب1781158

ربا محمد بكبوكأدبيحلب1797062

رشا ابراهيم الحمودأدبيحلب1805092

رغد حسان نحاسأدبيحلب1818825

رغد محمد ماجد حماميأدبيحلب1825192

رغد ياسر قازانأدبيحلب1835607

رغدة محمد المحمدأدبيحلب1845556

رفاه محمدعماد جنيديأدبيحلب1855267

رقية خلف الخضرأدبيالرقة1864827

رقيه عبد الرحمن دولةأدبيحلب1876719

رمضان منصور الحاج محيميدأدبيحلب1883183

رمله محمد الصالحأدبيحلب1897562

رنا سعيد عقيلأدبيحلب1906720

رنا محمد كورديأدبيحلب1919217

رند غسان الغباشأدبيحلب1927567

رند نهاد كياليأدبيحلب1936546

رند ياسر شاهينأدبيحلب1947570

رهام محمدوليد نعالأدبيحلب1959954
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رهام مروان موصلليأدبيحلب1965059

رهام نايف حميدوأدبيحلب1976550

رهف حسن عمريأدبيحلب1987576

رهف سعيد الحاج حمودأدبيحلب1996060

رهف محمود اللبانأدبيحلب2005468

رهى ناصر المصريأدبيحلب2015418

روان احمد صابونيأدبيحلب2025017

روان حسن الشيخ موسىأدبيحلب2038497

روان عبد المنعم قدورأدبيحلب2045353

روان محمدماجد مغربيأدبيحلب2056727

روج عادل يوسفأدبيحلب2066012

رودين حمد أحمدأدبيحلب2079511

روزينا جعفر مصطفىأدبيحلب2089232

روشنا اكرم حسنأدبيحلب2097253

روعه فهد المواسأدبيحلب2105947

روعه نارو مصطفىأدبيحلب2119113

روناشكا عماد رشوأدبيحلب2125527

روناهي محمد كلكاويأدبيحلب2139236

روني عبدالحميد قلندرأدبيحلب214385

روهه محمد زهرهأدبيحلب2156731

رويده بسام نحاسأدبيحلب2165269

رؤى كمال بلبلأدبيحلب2176715

رؤى محمد شلحاويأدبيحلب2187552

ريان أسامة ركبيأدبيحلب2195018

ريان محمد بكداشأدبيحلب2205354

ريم ابراهيم فراأدبيحلب2215198

ريم رضوان اسدأدبيحلب2225094

ريم محمد حالق فتالأدبيحلب2236736

ريم مصطفى عمر صادقأدبيحلب2248844

ريم منذر جبسأدبيحلب2255820

ريناس محمود هوروأدبيحلب2263924

زريفة مصطفى المحمدأدبيالرقة2272879

زكريا عماد العبسيأدبيحلب228568

زكية عادل شوبكأدبيحلب2296888

زهراء فواز سيجريأدبيحلب2307905

زينب حيدر شحودأدبيحلب2316144

زينب علي نصرهللاأدبيحلب2326902

زينب ياسر كعدةأدبيحلب2336147

ساجدة محمد بربوريأدبيحلب2347600
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ساجده ابراهيم فرجأدبيحلب2355987

سارة المحمد امجد الدرويشأدبيالرقة2362894

ساره حمود الشبيبأدبيالرقة2372892

ساره ديبو مبيضأدبيحلب2385610

سبأ خالد جليالتيأدبيحلب2397267

ستراك ديكران ديكرانيانأدبيحلب2401894

سدرا ابراهيم أبوجبسأدبيحلب2419251

سدرة المنتهى عبداللطيف لبابيديأدبيحلب2426392

سدرة حسين حمدوشأدبيحلب2435967

سدره المنتهى احمد سيدوأدبيحلب2446914

سدره حاتم تجبوالدأدبيحلب2457911

سدره محمد قدسيأدبيحلب2467083

سركيس خورين ماركريانأدبيحلب2471895

سعاد منعم خليليأدبيحلب2486571

سمه عبد هللا دباغأدبيحلب2495064

سميحه نهاد صابونيأدبيحلب2505021

سميره امير صافي افتلأدبيحلب2519632

سنا عبدهللا ادلبيأدبيحلب2525245

سندره موسى الحمدأدبيحلب2539953

سورين احمد عبدوأدبيحلب2549260

سوزان أسعد جاويشأدبيحلب2559261

سوزان محمود محمدأدبيالرقة2562924

سيدرا عادل العلوأدبيحلب2575990

سيدرا عبد الستار حناويأدبيحلب2589534

سيدرة المنتهى احمد شاميأدبيحلب2595618

سيدره حسين يوسف مطرأدبيحلب2605096

سيدره زكريا كور عليأدبيحلب2616151

سيدره منان سيدو ميميأدبيحلب2629266

سيفين ابراهيم ايبشأدبيحلب2639268

شروق محمد خير شببأدبيحلب2645822

شريف محمد احمدأدبيحلب265389

شهد أحمد الجربانأدبيحلب2665023

شهد بشار أوبريأدبيحلب2677092

شهد شفيق عثمانأدبيحلب2689274

شهد صالح الصالح الحسنأدبيحلب2695581

شهد عبد الرزاق حريريأدبيحلب2705282

شهد محمد انس حمادي برهوأدبيحلب2715141

شهد محمد روميأدبيحلب2726124

شهد محمد كمورجيأدبيحلب2735840
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شهد محمدأشرف وتارأدبيحلب2745246

شهد هيثم شناتيأدبيحلب2755724

شيماء غسان وتارأدبيحلب2765271

شيماء محمد العامرأدبيحلب2778558

صباح علي فاعورأدبيحلب2786932

طارق زياد زاهدأدبيحلب279391

طالل محمد زكريا شياحأدبيحلب28083

طالل محمود حماميأدبيحلب2812487

ظالل جاسم الشيخ علي النعامهأدبيحلب2825918

عامر عبد الهادي سلوأدبيحلب283171

عائشة صادق أمين ريحاويأدبيحلب2845327

عائشه توفيق الزينوأدبيحلب2855762

عائشه حسام الحسكيرأدبيحلب2867661

عائشه محمدعماد السلوأدبيحلب2877663

عباده مصطفى مسلمانيأدبيحلب2881037

عبد الرحمن عالء الحسن الحاج حمدانأدبيالرقة289406

عبد العزيز محمد السيدأدبيحلب2902194

عبد الفتاح عبد اللطيف طرقجيأدبيحلب2911559

عبد اللطيف أحمد السكرانأدبيحلب2921924

عبدالرحيم محمد نجارأدبيحلب293396

عبدالقادر احمد عريانأدبيحلب2942198

عبدالقادر احمد نورالدينأدبيحلب2951040

عبدهللا بشير العليأدبيالرقة2961577

عبيدة محمود الخطيبأدبيحلب297476

عبير أحمد العبدأدبيالرقة2982976

عبير يحيى الحميديأدبيحلب2999040

عثمان سامر شكواأدبيحلب300399

عال عبد الرزاق الشيحانأدبيحلب3018187

عال محمد جالل رضوانأدبيحلب3025362

عالء الدين حسين الخلفأدبيحلب303660

علي رياض يوسفأدبيحلب304400

علي محمد كعدهأدبيحلب305846

عمر الخطاب أنور الهوشأدبيحلب3063838

عمر أحمد ماهر حماميأدبيحلب3071207

عمر عبد المعطي ابو العظامأدبيحلب30824

عمران صفوان بطلأدبيحلب309248

عهد هللا مصطفى تنبيأدبيحلب3108583

غاليه امين مكتبيأدبيحلب3115473

غدير محمود خطيبأدبيحلب3126942
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غنى بشار العونيأدبيحلب3137685

غنى فاتح نحاسأدبيحلب3145429

غنى محمد اديب حافظأدبيحلب3157687

غنى محمود منار قصابأدبيحلب3165395

غيثاء مصطفى ترك خولنديأدبيحلب3175252

فاطمة البتول محمد السويدأدبيحمص3189038

فاطمة عادل الفرجأدبيحلب3197697

فاطمة محمد قاوجيأدبيحلب3205075

فاطمة محمدعلي العربأدبيحلب3217702

فاطمه احمد الحسنأدبيحلب3229048

فاطمه الزهراء محمد زلطأدبيحلب3235254

فاطمه ايمن شيخ حمدوأدبيالرقة3243051

فاطمه حسن كسارأدبيحلب3255170

فاطمه زهير ياسينأدبيحلب3266768

فاطمه عبد العزيز ضريرأدبيحلب3276155

فاطمه عبيد الطعمهأدبيحلب3289570

فاطمه علي الجاسمأدبيحلب3296035

فاطمه علي سيلمأدبيحلب3305835

فاطمه محمد محي الدينأدبيحلب3316180

فاطمه محمود الحمودأدبيحلب3325953

فاطمه نوري المسلمأدبيحلب3339576

فاطمه يوسف كفرناويأدبيحلب3347316

فتحية احمد بازرباشيأدبيحلب3356607

فدوى محمد فالحينأدبيحلب3365256

فرح بالل ناصيفأدبيحلب3375733

فيان فريد حسنأدبيحلب3385805

فيروز كامل الصواأدبيحلب3395586

فيصل بدر الدين غوزيأدبيحلب3402556

قاسم جانكيز سيسوأدبيحلب341409

قاسم محمد العبودأدبيحلب342724

قمر عبدالقادر الحاج حسنأدبيحلب3437720

قمر محمدباسل شيخونيأدبيحلب3445478

قمر محمدصالح مهروسهأدبيحلب3456437

كاربيس شاهي نعلبنديانأدبيحلب346583

كريم عبدالحليم أكرأدبيحلب3471961

كوثر نايف الموسىأدبيحلب3489062

النا أحمد بصمه جيأدبيحلب3495364

لبنى عبدالقادر عبدالعالأدبيحلب3505504

لبنى محمد مصباح النايفأدبيحلب3516612

22 من 9صفحة 



اسم الطالبالفرعالمحافظةرقم االكتتابمسلسل

أسماء الناجحين في اختبار اللغة اإلنكليزية بجامعة حلب

لجين عبد القادر لبابيديأدبيحلب3526613

لجين محمد مصعب منجونهأدبيحلب3535806

لمى نضال خال فردوسيأدبيحلب3545436

ليان محمدصفوح ناطورأدبيحلب3555505

لين حسن اورفه ليأدبيحلب3565807

لين فادي مكتبيأدبيحلب3575824

لينا عالءالدين كبه وارأدبيحلب3587980

لينا محمد يوسف صباغأدبيحلب3595810

ماريان جوزيف كتيأدبيحلب3609672

ماهر عبد القادر فارسأدبيحلب3613981

مايا عبد الجواد أبو المناديلأدبيحلب3625043

محمد الهادي براق ياسر فاعلأدبيحلب3631749

محمد الهادي عبد الرحمن ناشدأدبيحلب364258

محمد امير عامر نكرشأدبيحلب3651076

محمد انس احمد فنصهأدبيحلب3662291

محمد أحمد المحمدأدبيحلب367769

محمد جمعه عبيدأدبيحلب36834

محمد حكمت حسام خربوطليأدبيحلب369260

محمد حمزة عبد القادرأدبيحلب3701607

محمد رافت مصطفىأدبيحلب371489

محمد صالح أحمد عرابي عبه جيأدبيحلب372577

محمد عادل منير عزيزيأدبيحلب373265

محمد عبد العزيز النجارأدبيحلب3741975

محمد عبد الهادي شاميهأدبيحلب375253

محمد عمر البزيعيأدبيحلب37638

محمد عمر شيحانأدبيحلب377103

محمد فارس محمد سمير الترمانينيأدبيحلب37844

محمد فائز محمد بكري بوادقجيأدبيحلب379578

محمد مجد مصطفى قوجهأدبيحلب3801272

محمد محمد صباح عكامأدبيحلب381299

محمد محمود العثمان العيسى الشهابيأدبيحلب38241

محمد مراد كنديأدبيحلب383342

محمد ملهم محمدعقيل كناسأدبيحلب3841436

محمد مهدي ابراهيم مالأدبيحلب3852622

محمد نور احمد السكرانأدبيحلب3862011

محمد نور أسامة قربيأدبيحلب3872630

محمد نور محمد فواز الجديأدبيحلب388270

محمد وحيد االمينأدبيحلب3892904

محمدصالح أحمد يونسأدبيحلب390560
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محمدعدنان محمديمان البيكأدبيحلب391305

محمدنور سامح نحاسأدبيحلب3921088

محمدنور ياسين زنابيليأدبيحلب3931771

محمدوليد كمال عقادأدبيحلب3941279

محمود أحمد الحاج حمودأدبيحلب3954425

محمود أيمن قريطبيأدبيحلب396219

محمود سامي شراباتيأدبيحلب3971287

محمود صالح الدين زينوأدبيحلب3981288

محمود عبدهللا حاج إسماعيلأدبيحلب3994040

محمود محمد شاميأدبيحلب400117

محمود محمد كسارأدبيحلب4013652

مرام احمد االخضرأدبيحلب4029587

مرام احمد عكوأدبيحلب4035587

مرام محمد جلبأدبيحلب4047121

مرام ياسر الحمدانأدبيحلب4055625

مريم احمد غنومأدبيحلب4065838

مريم احمد قبتانيأدبيحلب4075773

مريم حسين عترأدبيحلب4085589

مريم عبد القادر حسن ابراهيمأدبيحلب4098908

مريم عبدالحنان الشيخ هنديأدبيحلب4105175

مريم عبدالقادر شاميهأدبيحلب4116447

مريم عبدالكريم الشيحانأدبيحلب4128248

مزدانه خالد الحميدأدبيالرقة4133188

مزكين رمزي شيخ مرادأدبيحلب4147348

مصطفى كمال محمد عالء جابيأدبيحلب415122

مصطفى نور محمود خطيبأدبيحلب41655

معتز احمد الحسنأدبيحلب417124

معتز احمد عجالنأدبيحلب4182036

مكستان محمدبهاءالدين بوزيأدبيحلب4199073

منار خالد الخطيبأدبيحلب4202954

منتهى عمار الخالدأدبيحلب4218664

منذر عبد الجليل الحاج محيميدأدبيحلب4223485

مها عبدالسالم الحمودأدبيالحسكة4233489

مهند عبد الصمد الحمودأدبيحلب424199

مي علي كياليأدبيحلب4255206

مي محمدمنصور فتاحيأدبيحلب4265508

مي محمود العليأدبيحلب4278672

مياده حسين العليانأدبيحلب4286052

ميديا عبدالعزيز سيدوأدبيحلب4299356
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ميسم محمد عبدالرحمنأدبيحلب4305741

ناتالي ميساق مانوقيانأدبيحلب4317360

ناجيه غزوان قرقناويأدبيحلب4325366

نادرة حمدو كرديأدبيحلب4337755

نارين نادر جماليأدبيحلب4345177

نازلية محمد كنج كنجوأدبيحلب4359369

نازليه تركي عليويأدبيحلب4369365

نايا سامر حرحأدبيحلب4375568

نايا ماهر حريريأدبيحلب4389371

نتالي احمد بابلليأدبيحلب4395862

ندى عمار حباقأدبيحلب4407993

نذير عبد القادر بيطارأدبيحلب4412959

نرسيس هاكوب كريكور قالجيانأدبيحلب442587

نسائم علي ابوراسأدبيحلب4435775

نسرين عبدالسميع مصريأدبيحلب4447134

نظميه محمد فاضل اسكيفأدبيحلب4455080

نور الهدى عبد الرزاق الحجيأدبيحلب4465286

نور الهدى عبد الكريم العمرأدبيحلب4477376

نور عبد الكريم القمأدبيحلب4487765

نور ماهر بارافيأدبيدمشق4499604

نور محمد أنور حسن شنبورأدبيحلب4509774

نور يحيى مرشحهأدبيحلب4515825

نورا فوزي جبرأدبيحلب4529386

نورالهدى محمد وضاح بدوي معغشأدبيحلب4538925

نورة ابراهيم العباسأدبيحلب4545287

نوره عبدالرزاق اليوسف الذيبأدبيالرقة4554855

نوره محمد ربيع مخلالتيأدبيحلب4566650

نيرمين عماد حكيم أصليأدبيحلب4579395

هاله فريد سعيدأدبيحلب4585210

هبة راغب العسافأدبيحلب4598714

هبه ادم عبدالرحمنأدبيحلب4609398

هبه هللا احمد االحمدأدبيحلب4619098

هبه أحمد غانم الحمادةأدبيحلب4625979

هبه عبود العسافأدبيالرقة4633309

هدى صديق الصديقأدبيحلب4645814

هدى طارق األفنديأدبيحلب4655180

هديل بشار الزكورأدبيحلب4665842

هديل محمد عالء سودهأدبيحلب4675340

هشام عبد العزيز حاج عيسى الراعيأدبيالالذقية4683414
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هال عبدهللا الفجرأدبيحلب4698294

هنا فراس خطيبأدبيحلب4705815

هناء عبد السالم احمدأدبيحلب4718009

هند محمد الخلف العبدهللاأدبيحلب4725341

هيا أيمن خرده جيأدبيحلب4735445

هيفا نديم خالدأدبيحلب4749409

هيفدار فاروق شيخ نعسانأدبيحلب4759410

وداد محمود مخلالتيأدبيحلب4768738

وسام محمد نعمان الحاجيأدبيحلب477730

وسيم محمود لبابيديأدبيحلب4781792

وصال محمد رائد منالأدبيحلب4797806

والء جمال الصبوحأدبيحلب4808013

والء عبدالسالم حرحأدبيحلب4819418

والء محمدابوالنصر الحاج حسنأدبيحلب4829806

والء محمود قمازأدبيحلب4837807

يارا محمد زكوان معلمأدبيحلب4845083

ياسين اسماعيل ابراهيمأدبيحلب4853809

يثرب حمود الشريدهأدبيحلب4868754

يزن محمود بني المرجةأدبيحلب4871105

يمان سمير القدورأدبيحلب4889628

يمنى محمد مصباح النايفأدبيحلب4896669

يوسف جوهر حسن حسوأدبيحلب4902389

يوسف نورالدين الماموأدبيحلب4911461

يونس عبد الباسط حمودأدبيحلب492601

اسماء محمد شحودشرعيحلب493103

أيه عمر غزالشرعيحلب494148

بنان عاصم حالقشرعيحلب495106

بيان زكريا نجيب عبد القادرشرعيحلب496150

دالل مصطفى يحيى موصلليشرعيحلب497112

رجاء علي العلي الديبوشرعيحلب498202

ريان عبد هللا خشانشرعيحلب499158

زهراء محمود جريدشرعيحلب500160

شهد حسين انيس قرقناويشرعيحلب501171

ابتسام مصطفى المحمد العليعلميالرقة50210003

احمد اياد فراس شهيدعلميحلب50316022

احمد زكريا محمد يحيى زيرعلميحلب50417418

احمد سليمان الهايسعلميحلب50512525

احمد عبد الوهاب زكورعلميحلب50613002

احمد مجد مسالتيعلميحلب50711587
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اسامه حسني مكتبيعلميحلب50815730

اسامه مازن لحمونيعلميحلب50910973

اسراء رامي السعيدعلميحلب51019895

اسماء عبد السالم محمد عارف بيطارعلميحلب51120211

اكرام محمد دحدوحعلميحلب51220105

االء حسان عقيلعلميحلب51326942

االء عباس طاهرعلميحلب51421778

االء محمد خير االحمد الضاهرعلميحلب51526780

الساجده هلل محمود المحمود الحمودعلميالرقة51610097

امل ابراهيم السوعانعلميالرقة51710122

امير يوسف جبليعلميحلب51811994

ان مثنى عبدالصمدعلميحلب51920544

انس ابراهيم بالوليعلميحلب52012960

انطوان سليم حسكورعلميحلب52116997

اياد حسن العبد هللا القلعةعلميحلب52210589

اياد محمود شياحعلميحلب52315256

ايفانار رشيد شيخوعلميحلب52419068

ايمان محمد بسام القصابعلميحلب52522703

ايه محمدرشيد ملقيعلميحلب52621208

ايهم بشار عاشورعلميحلب52715257

أحمد حسن نعسانعلميحلب52813204

أحمد شادي مسالتيعلميحلب52910016

أحمد ماجد طعمه حلبيعلميحلب53010031

أحمد محمود خضور بصمه جيعلميحلب53111727

أحمد مصطفى بوزغةعلميحلب53210042

أحمدنبيل محمد محمدعلميحلب53311987

أريج خالد قوجهعلميحلب53422053

أليسار جوان طوبال حموعلميحلب53522688

أماني احمد بنقسليعلميحلب53620450

أماني ايمن العبسيعلميحلب53719388

أمل عفان خليلعلميحلب53827207

أمير مهند حباقعلميحلب53915254

أميرة محمد قشعلميحلب54021783

أمينة حسين االبراهيمعلميحلب54127405

آراك أسعد محمدعليعلميحلب54221733

آالء خليل اوسوعلميحلب54319061

آالء مصطفى نعيميعلميحلب54423253

آمال محمد نهاد االبو جمعةعلميحلب54521485

آمنه محمد يحيى العثمانعلميحلب54625735
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آية عبدهللا بدويعلميحلب54724995

آيه أسامه نحاسعلميحلب54824373

آيه عبد اللطيف محفوظعلميحلب54921786

آيه عصمت احمدعلميحلب55023098

باردي اوجين اكمكجيعلميحلب55122821

بتول اسيد حسنعلميحلب55222887

بتول مطاع الديوبعلميحلب55319397

بتول وسام عونيعلميحلب55422431

براء احمد العصريعلميحلب55527360

بشار سراء األخرسعلميحلب55611746

بشرى عمار عقادعلميحلب55721209

بشير جورج وهبهعلميحلب55813789

بهاء الدين محمدقاسم عجميعلميحلب55910095

بيان حميد نانوعلميحلب56019138

بيان سامر بكداشعلميحلب56124604

بيان ياسر حدادعلميحلب56226385

بيسان محمد مالك التنجيعلميحلب56319827

ترتيل غسان طريجيعلميحلب56421546

تسنيم عبد القادر العلوعلميحلب56523267

تسنيم عبد هللا بادنجكيعلميحلب56620667

تسنيم عدنان حاج حمدانعلميحلب56721491

تسنيم عصام سعيدعلميحلب56822689

تسنيم محمد ياسر حالقعلميحلب56920247

تقى احمد سرمانيعلميالالذقية57019068

تقى مهند زيدانعلميحلب57120249

تهاني حمدان الحمودعلميحلب57227416

جان محمد كورمحمدعلميحلب57312003

جنى مازن خضريعلميحلب57421810

جود احمد سليمانعلمياإلمارات57520130335

جود حسان عليعلميحلب57621547

جود علي حرحعلميحلب57720558

جود محمد جودت درويشعلميحلب57822206

جودي سامر شننعلميحلب57920255

جودي صالح الهالل الشريفيعلميحلب58024394

جودي محمد زاهر قباوهعلميحلب58121822

جودي محمود سالمعلميحلب58221380

جيان ادريس شيخ عليعلميحلب58312009

حسناء حسن كنوعلميحلب58422949

حسين محمد حنيفي علوعلميحلب58512739
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حال محمد ماهر سنجقدارعلميحلب58621826

حنان علي تركمانيعلميحلب58719737

حنان يوسف الحسينعلميحلب58823269

خالد علي الخلوف الحمدوعلميحلب58914217

خالد محمد ويس الحاج ابراهيمعلميالرقة5905982

خالد هيثم قزموزعلميحلب59115025

داليا امير برنيهعلميحلب59222629

دانيه عمر شيخ ديابعلميحلب59324512

دانيه غسان عبد السالمعلميحلب59421653

دانيه مهدي الرمضانعلميحلب59523270

دعاء احمد العصريعلميحلب59627372

دلع محمد غشعلميحلب59722457

دنيا محمود عبد الكريمعلميحلب59825578

دياال هشام حميدعلميحلب59924769

رافت عصام بندرعلميحلب60016793

راما محمد نضال الشعارعلميحلب60122645

رامه طه سقاطيعلميحلب60220281

رانيا ابراهيم الحسينعلميحلب60322903

رشا صخر غزالعلميحلب60419750

رشيد حسين حاجي أحمدعلميحلب60512474

رغد أحمد العمرعلميحلب60625094

رغد حسن الدرويشعلميحلب60720126

رغد محمد راجي قالشعلميحلب60825099

رند حسام زعرورعلميحلب60921744

رند رياض الباشعلميحلب61020705

رنيم جليله محمدعلي مسالتيعلميحلب61120843

رها اسامه صابونيعلميحلب61219524

رهام محمد العثمانعلميحلب61322691

رهف خالد هاللعلميحلب61423440

رهف عيسى الرحالعلميالرقة61512671

روان نشتمان قبالنعلميحلب61626469

روان ياسر مغربيعلميحلب61721861

روجا محمود قره حسنعلميحلب61826470

رودي عالء الدين منال عثمانعلميحلب61917061

روال حسن االحمدعلميحلب62023278

رؤى أحمد األحمد الشيخوعلميحلب62125403

رؤى عبدالوهاب ناصرعلميحلب62221220

رؤى محمد سامر خواتميعلميحلب62319920

رؤى محمد فهد شعارعلميحلب62426819
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رؤى محمد قشاشعلميحلب62520285

ريان عبد الجليل جعارهعلميحلب62622237

ريم تيسير زعزععلميحلب62720310

سارة زكريا زاهدهعلميحلب62824822

ساره ابراهيم ريحاويعلميحلب62922242

ساره جمال الدين منصورعلميحلب63025611

ساره حسام خليلعلميحلب63125139

ساره خالد وتارعلميحلب63221879

ساره محمد اياد جباسعلميحلب63325149

سامر عبدهللا قوجهعلميحلب63415126

سامه ريدار ادهمعلميحلب63522082

سدرة محمود قاضيعلميحلب63622247

سدره المنتهى أحمد خوجةعلميحلب63719594

سدره عبد القادر أشرفيعلميحلب63819351

سدره وليد قدورعلميحلب63926054

سعد الدين هيثم الحمودعلميحلب64016062

سالف محمد علي محمدعلميحلب64126535

سالفا وليد شبليعلميحلب64223537

سالفة محمد العابدينعلميحلب64325438

سليمان محمد محمودعلميطرطوس6447430

سميره عبد القادر السماعيلعلميحلب64520499

سميه عبد الكافي المحمدعلميحلب64622909

سميه محمود حمشوعلميحلب64723287

سنا غسان جحجاحعلميحلب64822087

سنا مازن تامرعلميحلب64921904

سنا محمد خضر حمادهعلميحلب65021907

سنا محمد ظافر سخيطهعلميحلب65119356

سهام محمد سامر العبد هللاعلميحلب65222255

سوار فريد بريموعلميحلب65313054

سوران خضر داودعلميحلب65412215

سيرفان احمد محمدعلميحلب65515596

سيرلي ديكران غازاريانعلميالحسكة65610051

سيما شكري مسلمانيعلميالحسكة65710727

سيما عبد الناصر ابراهيمعلميحلب65821684

سيما وحيد مزيكعلميحلب65922508

شذى عبدالقادر تسقيهعلميحلب66021101

شهد اسماعيل هوشانعلميالرقة66110777

شهد البتول نصر الدين عجوزعلميحلب66220355

شهد بشار حاج عبد العزيزعلميحلب66325187
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شهد عبد هللا كزبرعلميحلب66424550

شهد عالء عموريعلميحلب66527605

شهد محمد شادي قطايهعلميحلب66624279

شهد نضال لبابيديعلميحلب66721923

شهد هيثم قدوعلميحلب66821105

شهال نجدت نيالعلميحلب66922035

شيماء محمد حسام باشعلميحلب67021928

صالح محمد خالد نحاس شريفهعلميحلب67111219

ضحى عبدالقادر عمرعلميحلب67220968

ضياء محمد سامر جمالعلميحلب67320506

طارق محمود زريقعلميحلب67415790

عائشة ياسر خرسةعلميحلب67524081

عائشه عبد القادر العبيدعلميحلب67626587

عبد الحميد أحمد خرمةعلميحلب67710482

عبد الرحمن اسماعيل السماعيلعلميحلب67816071

عبد الرحمن محمد منالعلميحلب67913706

عبد الرحمن نضال الشيخ محمدعلميالرقة6806168

عبد الرزاق محمد حسام قلعه جيعلميحلب68111797

عبد الكريم سامر حالقعلميحلب68213071

عبد الكريم محمد زنابيليعلميحلب68310673

عبد هللا محمد باسم استانبوليعلميحلب68413078

عبد هللا محمد مروان جرادهعلميحلب68513080

عبد الهادي جهاد الحاج مصطفىعلميحلب68612970

عبدالباسط محمدرائد منالعلميحلب68715795

عبدالرحمن أنس مبيضعلميحلب68812048

عبدالرحمن وسيم صقالعلميحلب68910156

عبدالعزيز محمد رضوانعلميحلب69018188

عبدالغني وليد كحيلعلميحلب69112051

عبدهللا محمود خطابعلميحلب69211812

عثمان عبود الجاسمعلميحلب69314259

عدنان محمد عمايهعلميحلب69415038

عالء عبد الرحيم جاسم األحمدعلميحلب69516834

علي عبدالكريم ديبعلميحلب69611643

علي محمد نجارعلميحلب69713533

علي يوسف علوعلميحلب69815298

عمار حسين طبقعلميحلب69910202

عمر سامي تركي البيطارعلميحلب70017648

عمر محمد بشار العقيليعلميحلب70114295

عمر محمد كرمنشاهيعلميحلب70211028
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عمرو مصطفى اليازجيعلميحلب70311029

غدير عمر العسافعلميحلب70426601

غزل ناصر فداويعلميحلب70524294

غفران ثاني الفرجعلميالرقة70613594

غفران صالح الدين رجبعلميحلب70720366

غفران محمود الجاسمعلميحلب70823299

فادي هيثم زعموطعلميحلب70915868

فارس فؤاد قناعهعلميحلب71012892

فاطمة الزهراء حمدو ياسينعلميحلب71124875

فاطمة عمر شيخ ديابعلميحلب71222039

فاطمة محمد نجارعلميحلب71323589

فاطمه الزهراء محمد حبالعلميحلب71420378

فاطمه الزهراء محمد وفا دملخيعلميحلب71520379

فاطمه زكريا دادوعلميحلب71624868

فاطمه سمير مصطفى الجدوععلميحلب71721695

فاطمه صبحي العيسىعلميحلب71819960

فاطمه عبدهللا بطايحيعلميحلب71925468

فاطمه محمد عبوعلميحلب72023541

فاطمه محمد مستوعلميحلب72119869

فاطمه محمود المع كريمعلميحلب72224096

فرح علي دوباعلميحلب72321702

كارني كيورك كيرغوسيانعلميحلب72422808

كايانيه آكوب االجاجيانعلميحلب72524881

كمال محمد نعمهعلميحلب72613114

كناز خالد عمرعلميحلب72721707

كيفارا محمد حنيف احمدعلميحلب72817139

الرا وحيد نقارعلميحلب72919461

لجين احمد شرف الدينعلميحلب73025673

لطيفه جمعه عبد الغنيعلميحلب73119974

لما قدري بيلونيعلميحلب73221767

لونا ايهم كامل بازرباشيعلميحلب73322159

لونا نياظ خطيبعلميحلب73424885

ليزيت مهران برتيزليانعلميحلب73522827

لين أنس الشبعلميحلب73622541

لين بكري فحامعلميحلب73725266

لينا تامر حالوعلميحلب73824887

مارينا فريد اوسوعلميحلب73919124

مايا محمدفائز كاجوجعلميحلب74025488

مجد عبد الرحمن عبد الرحمنعلميحلب74118025
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محمد ادريس محمدعلميحلب74217144

محمد اليكسندر شماععلميحلب74312899

محمد أذينة محمد جميل حافظعلميحلب74415650

محمد أمير محمود محفوظعلميحلب74515535

محمد حسان ناجي الفتيحعلميحلب74614645

محمد حسين جهاد الدين كشتعاريعلميحلب74712796

محمد زكريا محمد اديب الخالديعلميحلب74811519

محمد سامر كراكشهعلميحلب74912984

محمد سامي محمود الكاملعلميحلب75010517

محمد صالح محمد نصوح شبارقعلميحلب75115544

محمد عبد الرحيم شايبعلميحلب75216123

محمد عبد القادر السيد محمدعلميحلب75315904

محمد عبد القادر صبوحي جنبازعلميحلب75411491

محمد عصام عصام ميمهعلميحلب75515947

محمد علي يوسف نعسانيعلميحلب75613587

محمد عمر كزيعلميحلب75715641

محمد عمر محمد لطفي سودهعلميحلب75812800

محمد فاروق خالد عموريعلميحلب75915073

محمد محمد ناصر شحاده نجارعلميحلب76013127

محمد محمود حبالعلميحلب76110767

محمد محمود مرعيعلميحلب76218906

محمد مصطفى حمادهعلميحلب76314724

محمد مصطفى محمدعلميحلب76418030

محمد نبيل راشد بطيخةعلميحلب76515206

محمد نور حنيف حبشعلميحلب76617193

محمدالحسين محمدمحي الدين سراج الدينعلميحلب76713408

محمدبشر محمدياسر عتقيعلميحلب76811891

محمدبكري محمدخير شغالهعلميحلب76913995

محمدجميل احمدعمار تفتنازيعلميحلب77012355

محمدحسن رياض شقروقعلميحلب77111674

محمدسليم محمد نعسانعلميحلب77215654

محمدعدنان محمد بهايهعلميحلب77310295

محمدعلي أحمد مسلمانيعلميحلب77412367

محمدغيث مصطفى عزيزهعلميحلب77511912

محمود بهاء مصطفى سباهي سيددرويشعلميحلب77611934

محي الدين محمود مصطفىعلميحلب77715981

مديحه محمد يسقيعلميحلب77819466

مرام هيثم زرقطهعلميحلب77919792

مروه محمد سروجيعلميحلب78022717
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مريم عبد الغني الزينوعلميحلب78125679

مصطفى احمد فتالعلميحلب78213942

مصطفى محمد قبشعلميحلب78310856

مكرديج قره بت مراديانعلميحلب78413888

مالك محمد فاتح مليسعلميحلب78521971

ملك سامر معمارعلميحلب78622115

منار محمدنور المشهدعلميحلب78726274

منى جالل االسودعلميحلب78820401

منى محمد حبشعلميحلب78925937

منير خليل العلي الحسنعلميحلب79010354

ميار حسين الحمدان الشاهرعلميحلب79123308

ميس رضوان رضوانعلميحلب79221615

ميساء محمود الحمدعلميالرقة79312847

ميسم حسن رستمعلميحلب79419319

نادره زهني الغباريعلميحلب79526704

نانور فيكين بوديكيانعلميحلب79622818

نتالي جمعه الحسينعلميحلب79720409

نجاح صباح موصلليعلميالرقة79811052

نجم عبدهللا البكدشعلميدير الزور7999266

نرسيس نيشان قزانجيانعلميحلب80013925

نسرين أحمد خلدون شماععلميحلب80119471

نسرين محمد حسنعلميحلب80219980

نوال اديب مرزهعلميحلب80320098

نور أحمد حبوبعلميحلب80419572

نور بسام حطبيعلميحلب80525305

نور بسام سقارعلميحلب80624916

نور حسن طراقجيعلميحلب80724694

نور سامر حسكوعلميحلب80825309

نور عبدالرزاق فاضلعلميحلب80919882

نور فيصل عجان الحديدعلميحلب81027343

نور محمد علي رزوقعلميحلب81124920

نور محمد مازن بصمه جيعلميحلب81225314

نيفين رشيد بكرعلميحلب81321066

هادية محمد بارودعلميحلب81425320

هاله حسين الحاج مرعيعلميحلب81527499

هبة هللا صالح حمادهعلميحلب81621279

هبه ابراهيم خلوفعلميحلب81725699

هدوء حسن المصطفىعلميحلب81821197

هديل بشار بغداديعلميحلب81924699
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هنا يحيى الكحاطعلميحلب82025507

هناء ابراهيم عليعلميحلب82123434

هيا حسام عجهعلميحلب82225332

هيثم موسى العليعلميحلب82316931

وضاح عمر صايغعلميحلب82415563

ياسمين عادل ديناويعلميحلب82525517

ياسين خالد الشحادهعلميحلب82616181

يامن عبد الغني عتقيعلميحلب82718174

يروانت واهي كسباريانعلميحلب82813876

يزن أحمد سامر تريسيعلميحلب82913330

يزن معاوية هنانوعلميحلب83017789

يمن عمار العمرعلميحلب83119991

يمنى بهجت سريوعلميحلب83219809

يوسف محمد السايسعلميحلب83310384

22 من 22صفحة 


