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يحلب13011 احمد خالد المحمودأدب 

يحلب23839 احمد عبد الرزاق عثمانأدب 

يحلب31833 احمد ملهم احمد حسان مؤذنأدب 

يحلب43055 يأدب  احمد يزن عمار علب 

يحلب59130 ن احمد حمزهأدب  افي 

يالرقة64029 امينه عبدهللا الكلشأدب 

يحلب77171 إيناس عبد الحسيب حسيبأدب 

يحلب81832 أحمد فضل ابراهيم طرابأدب 

يحلب91829 أحمد نارص بركاتأدب 

يحلب109677 أمل خالد حاج سليمانأدب 

يحلب118773 أمون احمد حشاشأدب 

يحلب121131 أيهم عبد الهادي قشقشأدب 

يحلب13369 باسل احمد آغاأدب 

يحلب147036 بانه بكري زمارأدب 

يحلب157466 بتول محمدجمعه رسيوأدب 

يحلب163100 بشار محمد عزوزأدب 

يحلب178796 بيان محمد رضوان بادنجكيأدب 

يحلب188414 تسنيم محمود صباغأدب 

يحلب191149 ن مصطفن االحمدأدب  حسي 

يحلب205782 حال محمد فحامأدب 

يحلب212465 حيدر عباس دوايةأدب 

يحلب22328 خالد أحمد اصطيفأدب 

يحلب231884 ي ابراهيم جاقوأدب 
دابن

يحلب246368 يفةأدب  رانيا يارس رسر

يحلب257240  زكيأدب 
ن رغد احمد حسي 

يحلب269710 يأدب  رند عماد صليب 

يحلب278508 ريان محمد دعدعأدب 

يحلب289657  اورفه ليأدب 
ريم مصطفن

يحلب2915 زكريا أحمد عبد الحميدأدب 

يحلب307598 زينب عامر اسالنبول عليأدب 

يحلب316910 أدب 
ن سدره جمعة إبراهيم الحسي 

يحلب323572 صالح عبد الحي صالحأدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية حلب
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 
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ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحلب332172 طالل زكريا قناعةأدب 

يحلب342489 طه منذر عتكأدب 

يحلب354258 يأدب  عارف محمود أيوب 

يحلب363230 عبد الرحمن محمد فتوحأدب 

يدمشق37197 عبد الرحيم احمد عبدهللاأدب 

يحلب3888 ي محمد سباغأدب 
عبد الغبن

يحلب393959 يأدب  اب 
عبداللطيف محمد رسر

يحلب401580 علي الرضا محمد شمس الدينأدب 

يحلب412239 عمار محمود حبالأدب 

يحلب422547 عمر يوسف سعديأدب 

يحلب436419 يأدب   مكتب 
ن غفران امي 

يحلب448202 فاطمة حمدو محمود شاكرأدب 

يحلب457955 فائزه احمد جيجهأدب 

يحلب467332 ن كاربيس بازويانأدب  كالي 

يحلب479322 يأدب  كوثر عبد هللا حارصن

يالحسكة481235 لؤي انطون قواصأدب 

يحلب49453 ليث محمد بروأدب 

يحلب509329 ليالف عبدو يوسفأدب 

يحلب515624 يأدب 
ماريا فيكتور مارديبن

يحلب524198 محمد بشار احمد غزالأدب 

يحلب533990 محمد خالد أيبوأدب 

يحلب54525 محمد عبدالرحمن علي العليأدب 

يحلب551070 محمد علي الخلفأدب 

يحلب561240 محمد ماجد طهأدب 

يحلب57423 هأدب  محمد مصباح عصفي 

يحلب582286 يأدب 
محمد مصطفن دبلوبن

يحلب591744 يأدب 
محمد ممدوح حفبن

يحلب601274 محمد نور أيمن راغب آغاأدب 

يحلب612637 يأدب 
محمد وحيد صفوان مرتيبن

يحلب621999 محمدشفيع خليل الجاسمأدب 

يحلب634217 محمدنور بشار قمقمأدب 

يحلب64310 محمدنور يارس كرديأدب 
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يحلب651281 محمدوليد محمد كوسهأدب 

يحلب662930 يأدب 
محمود احمد بوشر

يحلب671097 محمود كارم االبراهيمأدب 

يحلب682351 محمود محمد بكري محمد العلوشأدب 

يحلب691445 يأدب 
محمود محمد زنربن

يحلب707121 مرام محمد جلبأدب 

يحلب711296 معن فراس كياليأدب 

يحلب729746 يأدب  مها حسن علب 

يحلب73585 مهران موسيس االجاجيانأدب 

يحلب746632 ميمونة بكري كوساأدب 

يحلب757365 نجاح أيمن هويديأدب 

يحلب761784 نمي  محمد فتالأدب 

يحلب778702 أدب 
ن ن الحسي  نور حسي 

ثروت محمود رزوقعلميحلب7810096

يعلميحلب7915585
جاد محمدعزت درعزيبن

عبد القادر سامر جبارةعلميحلب8011237

عبدالرحمن هشام العموريعلميحلب8117820

عدنان محمود مرصيعلميحلب8211252

عماد زيدان حمرشوعلميحلب8312060

فاطمه خليل محمد خليلعلميحلب8423136

فاطمه نضال الخليلعلميحماة8523247

ن سعدهللا سماقيهعلميحلب8624679 لي 

محمد ابراهيم الجموعلميحلب8716526

يعلميحلب8811495 محمد عمار مكتب 

يعلميحلب8911686
محمدمظفر محمدكامل ملف 

يحلب90369
يمهبن ابراهيم الخليل محمد الحلب 

يحلب91370
احمد عماد عمر الحاج عمرمهبن

يحلب92371
اكوب مكرديج جاني مهبن

يحلب93521
ي بيكاريانمهبن

ن
اليسيا راف

يحلب94812
ي الياس إبراهيممهبن

انطوبن

يحلب95372
و محمد قدورمهبن ايمن خي 

يحماة96348
ي بيي  حدادمهبن

جوبن

4/3



االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#
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يحلب97928
روزه جورج أبوعيطهمهبن

يحلب98110
يمهبن

سدرة المنتىه محمد طارق لحموبن

يحلب99373
يمهبن

عبد الحميد عمار االغوابن

يحلب100813
عبد العزيز محمد نهاد قناعهمهبن

يالالذقية101386
عبد الكريم سمي  حبابمهبن

يحلب102374
ن المحيمدمهبن عبد اللطيف حسي 

يحلب103375
فائز أحمد سباغمهبن

يحلب104522
ليال بسام عبد الرؤفمهبن

يحلب105377
محمد انس اسماعيل العمرمهبن

يحلب106815
محمد أسعد عبدهللامهبن

يحلب107816
ناهل محمد سامح حالقمهبن

يحلب108378
يمهبن نور الدين محمد نوري عجنح 

يحلب109817
هاروت خاجيك قيومجيانمهبن
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