
  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

جمانهإبتسام فادي طاهر إلذيلحلب126846

إيمانإحمد إبرإهيم إالصمعيحلب215484

غيساءإحمد بدر إلدين إياد حمودهحلب316669

هحلب416321 غنوهإحمد بشير شيخ إلعشر

إبتسامإحمد خالد حاج عليحلب516664

بتولإحمد زكريا نحاسحلب619003

فخريهإحمد سامر سلخوحلب714577

مريمإحمد عبد إلحنان يوسفحلب814847

يحلب913584 نىهإحمد عبدهللا إبو سعد دوإليب 

فاطمهإحمد عدنان إلعليحلب1015672

ضىحإحمد فرإس إرحيم هبوحلب1116181

منارإحمد ليث إحمد حسام قصابحلب1215996

عفرإءإحمد دمحم إحمد عاروبحلب1320974

إملإحمد دمحم إلعليحلب1417287

زريفهإحمد دمحم سليم إلعليحلب1513593

نسيبةإحمد دمحم شالشحلب1613486

يحلب1715489
 
فتإحمد محمود إلسفرإث مير

حميدةإحمد منير إالحمدحلب1818745

منالإحمد يحبر إلسميرحلب1915546

فاطمهإري    ج حسير  حمدوشحلب2031761

خديجهإري    ج حميدي دندلحلب2123973

خديجهإسامه دمحم مطيع إالحمدحلب2215492

غصونإرسإء عبدإلرحمن قطانحلب2323177

مرفتإرسإء دمحمربيع إبوصالححلب2432808

ي عكشحلب2526095
فاطمهإرسإء دمحملطف 

يحلب2622440 مهاإسعد عبدإلقادر إلجاث 

سوسنإسالم علي إلجاسمإلرقة279461

رهامإسماء عبد هللا إلمنكلحلب2824656

يحلب2929126
محاسنإسماء دمحم سهاد إلمفب 

فضيلةإسماعيل حسير  كلزيحلب3022616

سهامهإالء ربيع هنيديحلب3127742

رإمياإالء دمحم بكري دإيهعمان3220130072

بدرإنإالء دمحم علولوحلب3326850

سكنهإلحسن سعدو نشابحلب3422682

ضىحإلفت دمحم سامر عيىسإلسعودية3520130425

إنيك كالجيانحلب3627383 إإلير  إني  لير 

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف
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عائشهإمجد علي إلحاج إحمدحلب3720371

يحلب3827183 ليناإمل إحمد فرإس بصمه ج 

بوحلب3928468 بتولإمنة إحمد رسر

ه جورج مقصوحلب4027315 جورجينا باليإمير

عائشهإمينه عادل شحود إلموسإلرقة419689

إلماستإنا ماريا كيورك بيدروسحلب4227385

برإءهإنعام دمحم عماد إلساجرحلب4333589

رهفإيال ماهر دقاقحلب4425920

وهيبهإيالف دمحم إرناؤوطحلب4529328

والءإيالف دمحم بشار عيىسحلب4626863

مروهإيالف دمحم عيد إلديابحلب4726709

غفرإنإيمان محمود عثمانحلب4826865

منارإيمان يحبر بالولليحلب4933170

ربيعهإيمن إحمد إلكدروحلب5015600

دريهإيه إحمد إلجمعةحلب5125922

ياسمير إيه دمحم شهابحلب5226868

رإنيهإيه محمود نجارحلب5326073

إمينهؤرسإء أحمد إلعبد هللاحلب5425557

ي غسان إلصعوبحلب5527432 رشاؤنىح 

ليلؤيفا مسعود خليلحلب5632277

ميشلير ؤيليانا بشار شحودحلب5727435

نجاحؤيمان مصطف  أبوبكرحلب5826310

منالأحمد سمير إلعبودحلب5914051

إيمانأحمد غالي دمحم خلدون سلطانحلب6016922

مب أحمد فؤإد عبد إلرحمنحلب6121428

رإمياأحمدجوإد دمحم عيدوحلب6216335

يحلب6323181
 
ؤيمانأسماء أحمد فاث

غريبهأفير  خليل إلعثمانحلب6429542

نجوىألىم أمير  إلخطيبحلب6526853

هناءأليسار دمحم ماهرإلكويت6620130321

ه دمحم جمال زبيدهحلب6733209 نجوىأمير

عائشهأمينه إحمد إلعزوحلب6823839

فدوىأنس عمادإلدين جبسهحلب6913053

أمينةأياد مصطف  جعجولحلب7022683

سوسنأيهم دمحم ديب عتكحلب7114591

خشوفآالء هللا إلبتول مازن إلدرويشحلب7233166
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ريانآالء عمار عرب سعيدحلب7326102

ريمآية هللا عصام إبوسعدىحلب7426313

منارآية أحمد مرجانإدلب756518

هديلآيه إبرإهيم خرشومحلب7626116

رإنيهآيه هللا دمحم بدر إلدين معازحلب7729330

إعتمادآيه دمحم هشام كرزونحلب7826457

يحلب7927436
 
نادياباتريسيا إسكندر حقاث

ليناباميال فادي وردحلب8027335

هاجربانا عبد إلمنعم طاووسحلب8133249

عبيربانه دمحم ماهر فرفوطيحلب8226872

يحلب8325273 وعدبتول حسام حلب 

فاطمهبتول دمحم صباح لبابيديحلب8423929

رويدإبتول يحبر خرمهحلب8524406

هيفاءبرإء حسير  بلويحلب8628382

غصونبرإء دمحم عماد زبريحلب8714071

فاطمهبرإءه عبد إلقادر عزيزيحلب8833696

يحلب8923197 ثرإءبسمله دمحم إلناج 

عبيربسمله دمحمسامي نمورحلب9024748

خولهبسمه ماهر جاويشحلب9123547

ميسبشر إنس برإدعيحلب9216196

عبيربشر عبد إلهادي طلحهعمان9320130191

إلهامبشر دمحم سعيدحلب9416678

 منذر بادنجكيحلب9516458
ريمبشر

ى دمحم إحمدحلب9633357 سوزإنبشر

عائشهبلقيس عبدإلوهاب إلنايفإلرقة9710003

هبهبيان عبد إلرحمن رشيدحلب9826529

سهامبيان دمحم إلفيلحلب9928469

آيةبيان دمحم أنس كسحةحلب10026879

رغدبيان دمحم حجارحلب10126878

رهفتاال رإمي بروحلب10226532

مارياتاالر وإهي طوروسيانحلب10327438

نورتاله إحمد سامر طحانحلب10433121

فهيمهتاليا محمود معازحلب10524752

هندهتاليه إحمد كريمحلب10626128

حميدهتسنيم دمحم رستمحلب10729453

يحلب10826724 رإماتسنيم دمحم فادى قلعه ج 
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حنانتسنيم محمود حاووطحلب10923433

فحلب11026537  يحبر رسر
فاطمه إلزهرإءتف 

هناءتولير  جالل دمحمحلب11126888

سافير تولير  دمحم عجيجوحلب11229609

باناتيا غسان عطعطإلالذقية11316735

ريمتيا فرإس حجالويحلب11427220

رغد مكشكشتيمه جهاد مويسحماة11519024

موجفهثائر عبد إلعزيز دمحم إلشيخوإلحسكة11610599

رهفجاد مازن ورإقحلب11716201

رإنياجميل حنا طوقتليحلب11817025

نجوىجميل خالد إلجرإححلب11914758

سوزإنجميل عدنان زيرحلب12022525

إنتصارجميله دمحم رمضانحلب12133255

ياسمير جنان دمحم خيرحلب12225691

يحلب12324508
خالديهجنان دمحم عبطيب 

ةجب  دمحم شاكر إدريسحلب12427274 أمير

دلشانجوإن خالد إبرإهيمحلب12514447

هياجود إبرإهيم إلخليفهحلب12624901

شذىجود عمار كركوكليحلب12726733

شذىجودي إحمد فردوسيحلب12823623

يحلب12927192 ينجودي أحمد سعيد باروتىح  شير

نورجودي جميل صديقحلب13026734

روعهجودي حسن عاصيحلب13126898

رإمياجودي زياد حورىحلب13224512

رإنيهجودي عبدإلكريم فقشحلب13327193

سعادجودي دمحم قطانحلب13424514

وديعهجورجينا جورج حسكورحلب13527340

مهاجوري مجدي عدسحلب13627341

لىمجوري دمحم صباغحلب13726906

أنطوإنيتجويس رزق هللا مالوحلب13827344

يحلب13929028
 
مارلير جويل جورج قهوإث

يحلب14019492
عريفهحسان فهد إلماص 

هحلب14116022 نازكحسن إحمد شيخ إلعشر

إحسانحسن إحمد طاووزحلب14216342

فاطمةحسن إلمجتب  علي سالمةحلب14318117

رشاحسن دمحم إالعرجحلب14413632
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نجودحسن محمود إبورإسحلب14515606

إنحلب14613075 إيمانحسن محمود حير 

مير حسناء دمحم موصلليحلب14725934 نير

رشاحسناء دمحمجمال سالمحلب14824330

فوزهحسير  شمس إلدين إلموسإلرقة1496255

 علي نجارحلب15022686
مريمحسير 

نشينحسير  يارس حدإدحلب15119499

فاطمهحال إبرإهيم دعبولحلب15233095

عزإبحال أحمد إليوسفحلب15324758

منارحال جمال حسير حلب15425174

ميسحال حمزة ضعضعحلب15527142

لميسحال خالد عطيةحلب15625694

رناحال سامح إسدحلب15724985

فاطمةحال علي إلباباحلب15828386

يحلب15926552 خديجهحال دمحم بشار زعي 

يفغينياحال دمحم سالم عطارحلب16026738

إحالمحال دمحم لؤي سيدإلكويت16120130067

رباححال يارس إوبريحلب16232179

ملكحليمه عبد إلرحمن فاتكوحلب16333264

غيثاءحمزه إحمد مشمشانحلب16416789

منالحمزه إيمن جنديهحلب16516460

ندوهحمود عبد إلحسير حلب16622629

فاطمهحنيف جمعه إلحسنحلب16714891

فاطمهحنير  عماد حوريحلب16823875

دإرينحنير  فريد قصابحلب16926739

سلىمحنير  دمحم حالق نحالحلب17023766

مؤمنةحنير  مهند رحمونحلب17123931

حنيفهحوريه حسير  شموحلب17233266

ماجدهحياه عبدإلجوإد عويلهحلب17333359

مب خالد مصطف  عبدإلحميدحلب17413643

رحيمهخديجه رجب عثمانحلب17525062

غيدإءخلود يحبر سقةحلب17624130

غيثاءدإنيا جمال معروفحلب17723219

بديعةدإنيه أحمد حزينحلب17824521

ميسدإنيه عبد هللا صائغحلب17926038

ماسهدرة مصعب إستانبوليحلب18026555
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هويدإدعاء إحمد إلكوسهحلب18128604

يحلب18224264
 
فاطمهدعاء سليمان وفاث

وردهدعاء دمحم ديب إلعمرحلب18325467

روشير دالفا شكري موسحلب18432312

مروه قنايهدالل دمحم إسامه أصيلحلب18529034

رشادالل محمود مرصيإلالذقية18618930

منالدلع غسان نجارحلب18724676

حناندلع دمحم فاخوريحلب18826145

نهلهدياال وليد درويشحلب18926920

سناءديانة ماهر مكانىسيحلب19033273

نجوىرإما حكمت إسجيعحلب19126336

فلكرإما سهيل عمرحلب19224132

إبتسامرإما شحادة إلحسونحلب19333274

إخالصرإما عبد إلرحمن كنانهحلب19433408

يحلب19523769 وفاءرإما عبدإلرحمن عبىح 

زكاءرإما عمر دهامحلب19625827

إزدهاررإما غزوإن صناعحلب19723350

يحلب19832093 بيانرإما محسن جبقىح 

مناررإما دمحم إسامه إلشيخ سلوحلب19927971

خديجهرباح عمار سالمحلب20023771

يحلب20126748
 
سالمرث  باسل زيتوث

يحلب20225283
علياءرجاء زكريا إونباسر

نرصهرجاء عبد إلمنعم إبو مريشحلب20327277

ي محايريحلب20430384
عائشهرزإن عبد إلغب 

إيمانرشا دمحم إبو إلهدى خديجهحلب20524140

جميلةرشيد رضوإن دمحمحلب20622376

ناهدرضوإن بشار إلعيىسحلب20716032

بدوررغد خالد جاناتإلسعودية20820130176

إيمانرغد علي إلشيخحلب20924533

هالهرغد عمر غريزحلب21023644

إيمانرغد كنان يسير حلب21126566

سحررغد مأمون ناعسةحلب21226345

يحلب21329359
 
إباث إلهامرغد دمحم رسر

رهفرغد مهدي إالحمرحلب21432100

رإنيارغد نبيل مقطريحلب21524684

نشينرقيه دمحم صبىحي قرقناويحلب21626943
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وفاءرند إحمد حافحلب21729191

ميساءرند أحمد عبد إلحكيمحلب21833414

سعادرند زهير إلنارصحلب21923648

حميدهرها غزوإن كنجو إلنجارحلب22033132

عريفهرها دمحموفا كسحهحلب22126165

نجوىرها مصطف  إلبكارحلب22233475

هيفاءرهف عبد إلملك إلدرويشحلب22324141

تسنيمره سامر ريحاويحلب22427144

يحلب22526947 هدىره دمحم ماهر سحلبىح 

حميدهره يحبر إحمد طهحلب22624214

نىهروإن إحمد فرسيحلب22727257

ميادهروإن بدر إلدين حالقحلب22825420

نورروإن بسام هاللحلب22923775

رناروإن صفوإن إلطباعحلب23024142

إنتصارروإن عبد إلقادر شاميحلب23131780

لمياءروإن عبدإلرزإق كنجوحلب23227307

خولةروإن علي إلحمادهإلرقة23310603

منارروإن غسان علوهحلب23431118

ندىروإن دمحم مازن كزهحلب23526762

يمانروإن دمحم مدين برإدعيحلب23623659

رإنياروبينا جورج مازمانيانحلب23727445

مزيتروجير  دمحم علوحلب23829706

 منال عليحلب23915709
بريخانرودي مصطف 

جيهانروزين زكريا حبشحلب24025077

فطيمروال عبد إلرزإق إلموسحلب24131766

منيهروليان إبرإهيم إلخليل باللحلب24233286

ناديارومير  إوروم كوركيسإلحسكة24312511

ليلروناهي دمحم عبدوحلب24425082

ضىحروه حسن إلحسنحلب24525084

فاطمهرؤى إحمد حرإتحلب24633512

فاطمهرؤى إحمد فرإس هاللحلب24725830

هديلرؤى حسن عطارحلب24824417

مهارؤى رإغد مسعودحلب24925701

غنوهرؤى زكريا إورفه ليحلب25026080

رولهرؤى صخر إالحمدحلب25126559

إيمانرؤى عبد إلقادر ماردنليحلب25230376
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

قمررؤى علي سقاحلب25326928

ندىرؤى دمحم مازن كزهحلب25426746

هنارريان بهاءإلدين عاصيحلب25524344

منتىهريان مجد إلدين معرإويحلب25629731

روضهريان دمحم بهاء إلدين بادنجكحلب25726585

إيمانريان دمحم عبد إلجليلحلب25827224

هناءريان مروإن دإدهحلب25925293

يفحلب26026173 هيفاءريان نوري إلشر

هبهريان يارس إلبدويحلب26123252

إيمانريم سمير إلسيد إلملقب بالديريحلب26224216

رجاءريم عبد إلعزيز حمادي إلشاويحلب26332591

يحلب26424346
 
سوزإنريم عدنان مدإرإث

مرفتريما دمحم طالل درويشحلب26525960

هيامري  هام عمار فحامحلب26626588

نارينزإنا صالح دمحمحلب26725200

هناديزكريا محمود طرإبحلب26819119

ي قطيشحلب26925962
إمرزهره عبد إلغب 

يحلب27027187
 
يارإزين حافظ إلكيالث

إيمانزين مازن ديبحلب27116215

هناءزين دمحم عماد حاووطحلب27227226

ملكزينب طاهر دمحمحلب27329750

ي عي حلب27426365
إسماءزينب عبدإلغب 

نىهزينب غسان معرإويحلب27533183

حسناءزينب محمود عتالحلب27629057

ديانةسارة أحمد حاج عليحلب27733666

باناسارة غسان عطعطإلالذقية27822272

يفهساره أمير  عديحلب27926975 رسر

أمينهساره خالد بكوحلب28025088

حسناءساره عبد إلباسط زيدوحلب28124689

رندةساره دمحم أنس موقعحلب28225968

فريالساره دمحمسهيل سوإسحلب28324827

نورساره ناظم محوكحلب28427149

بيانساره يارس منصورحلب28526048

يحلب28627228 سالي مجد إلدين علب 
ياسمير 

إملساما أمير مليسحلب28726189

سمياسبا دمحم إلذيابحلب28832354

20 من 8صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

نورسالسجم وهيب إلجدعانحلب28933607

مدحت خياطحلب29023892 حسناءسدرة إلمنتىه سمير

أيةسدرة رسالن إلرسالنحلب29126196

خديجهسدره إحمد بكبوكحلب29226049

سندسسدره إحمد حاج مسطوحلب29323887

نور إلهدىسدره إسامه إلجاسمحلب29426986

داللسدره إلمنتىه إبرإهيم طشطحلب29523891

سوسنسدره سعد إلدين إلجاسمحلب29624278

أمينهسدره سعد هللا مرصيحلب29731767

جيهانسدره عاطف مطرحلب29824423

نضالسدره عبد إلسالم شغالهحلب29924568

إسماءسدره عبد إللطيف عجير حلب30026605

إسماءسدره عبدإلهادي فجالحلب30133140

عبيرسدره كفاح إبوردنحلب30226991

سحرسدره دمحم إلمحمدحلب30331774

يحلب30426084 سمرسدره دمحم بسام طيب 

ضىحسدره دمحم علي قضيب إلبانحلب30531759

لوجير سدره دمحم يارس عجانحلب30631388

سمياسدره محمود إلحسير حلب30723268

سدره محمود خطيبحلب30826374
تف 

عبيرسدره نبيل زيدإنحلب30925713

عاليهرسدإر إبرإهيم عليحلب31018025

عيوشسلسبيل إحمد بدرحلب31132607

هيفير سلطانة جميل إبرإهيمحلب31225215

رزإنسلوى سعيد إلنقشبنديحلب31323270

يحلب31423272
فاتنسما إحمد ملف 

حسنهسماحه دمحم منذر حاج يحبرحلب31525974

ي حايكحلب31624282
 
سالفهسمة دمحم جميل كنيفاث

فاطمةسمر دمحم إاليمامحلب31731756

سوزإنسمه عبد إلقادر قصارحلب31832714

ينسنا بشار طليماتحلب31927204 شير

يحلب32025299 إليسسنا جميل مالحفىح 

نشينسنا زإهر حدإدحلب32127150

إرسإءسنا زكوإن حلليحلب32226482

فتسنا زياد طبشوحلب32327555 مير

ريماسنا عاطف نحهحلب32426206
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

روالسنا عبد إلحفيظ مستتحلب32533428

فاطمه منارسنا عبد إلفتاح قطانحلب32623680

إيمانسنا عبد إلوهاب عالفحلب32727283

يحلب32825862
ندىسنا ماجد كوريب 

ناديهسنا دمحم طاطوحلب32930485

نجوىسنا يحبر بارجيحلب33025217

زينبسناء أحمد دإبوحلب33130488

هناءسندس يارس إبرإهيم مصطف حلب33233479

محاسنسها أحمد شادي عي حلب33333191

عدويهسهام محمود حسونحلب33423278

نفيسهسهيل إحمد إلنجارحلب33515715

زينبسوزين إبرإهيم خليل جوجوحلب33633300

فاطمهسولير  فرحت حسنحلب33725980

رشاسيدرإ رسوت إبرإهيم إلجبليحلب33828610

دلشانسيدرإ عابدين سليمانحلب33927284

ديبهسيدرإ عبد إلرحمن حمصيحلب34033432

شهزإنسيدرإ يارس بكرإحلب34128321

حسناءسيدره عبد إلباسط زيدوحلب34224701

زينبسيدره دمحم حاج إبرإهيمحلب34328481

ين إبرإهيم إلشيحانحلب34425868 لميسسير

ين يارس خياط نقوحلب34527021 حلسير

ينا ميناس بربريانحلب34627391 شوشانسير

رإنياسيف هللا دمحم صباغحلب34716691

نادياسيفير  حسن مصطف حلب34829795

تاالرسيال نوبار زإكريانحلب34927417

إنوشسيلير  إكوب إروشكيانحلب35027418

يحلب35124702
هسيما دمحم معير  عفيف  إمير

نضالسيما دمحم مكيحلب35224833

سلوىسيما يارس شوبكحلب35323576

فاطمهسيوإر مصطف  جولوحلب35415717

ةسيوإر مصطف  قدوحلب35515058 سمير

دنياشادي إبرإهيم إلحسير حلب35622504

زيناتشادي عبد إلغافر دإودحلب35714900

تغريدشذى ماجد إلنعسانحلب35826214

إيمانشهاب إلدين إحمد بربشتحلب35916465

رفاهشهد إحمد بنقسليحلب36023577

20 من 10صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

يحلب36127997 سماحشهد إحمد علب 

ميسشهد إنس عكامحلب36227286

لىمشهد أنس مهمالتحلب36327028

فاتنشهد خالد خرص حلب36433145

سهاشهد زكريا فردوسيحلب36524361

رناشهد سامح إنيسحلب36626387

هيفاءشهد عادل زيتونحلب36723408

رناشهد عبد إلسالم غازي إرمنازيحلب36833147

أنسامشهد عبد إلسالم نحالويحلب36925983

هبة هللاشهد عماد إلروححلب37026795

غروبشهد فادي دوريحلب37133231

حميدةشهد دمحم طاهرحلب37226053

سوريهشهد دمحم فؤإد إلقدورحلب37333518

إيمانشهد دمحم لؤي نبهانحلب37426796

مروهشهد دمحم يارس سعودحلب37526797

إيمانشهد مصطف  إطرشحلب37624589

نادياشهد نضال إلقاسمإدلب3776523

فاطمهشهد يحبر مؤذنحلب37824995

فاتنشهال دمحم جمال صباغحلب37927030

هيفاءشيار أحمد هوروحلب38015060

فرحهشير إلدين إحمد عبدوحلب38114904

إز حسير  جزإئر إحمدحلب38233310 فاطمهشير

زينبشيماء حسام إبو إلكنجحلب38324944

وفاءشيماء عارف عبدلليحلب38427031

إيمانصبا كرم زيبقحلب38527033

مب صباح دمحم مهناحلب38629488

ي طاهر معي   جديدحلب38713892
 
رهفصدف

عهدصهيب دمحمإمير  صاريحلب38816040

لبابهضىح إحمد خليفهحلب38933436

زهرةعادل صباح دمحمعمروحلب39019553

يحلب39123581 يعائشه سعد هللا إلزين إلشهاث 
 
تهاث

سميهعائشه دمحم باللحلب39225032

إيمانعائشه دمحم رجب حربحلب39325227

زهرهعائشه محمود إلمطر إلمحليحلب39431606

يحلب39515182 غفرإنعبد إلباسط إحمد تنب 

نور إلهدىعبد إلرحمن حسام لبابيديحلب39613103

20 من 11صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

ليالعبد إلرحمن دمحم خياطهحلب39715729

ياسمير عبد إلرحمن دمحم عزيزي زإبرحلب39819141

فايزةعبد إلرحيم أمير  إلحلوحلب39920256

منالعبد إلعزيز دمحم مباركحلب40016228

يحلب40122474 ي دمحم جهاد إيوث 
إمينهعبد إلغب 

لمياءعبد إلفتاح محمود نبوحلب40214916

حسناءعبد إلكريم عبد إلوإحد قطرإنحلب40322509

نشينعبد إللطيف حسام وردهحلب40414627

بتولعبد هللا بدر إلدين بادنجكحلب40516231

زينبعبد هللا عبد إلمنعم جبوليحلب40616705

فاطمهعبد هللا علي دوباحلب40722531

ناريمانعبد هللا دمحم رإئد إدريسحلب40813514

رفاهعبد هللا دمحم مروإن جرإدهحلب40922396

حسناءعبد إلهادي إحمد نيالحلب41016707

رإنيهعبد إلوهاب دمحم عجان إلحديدحلب41116468

ليالعبدإلرحمن فرإس إبوزيدحلب41216049

رويدهعبدإلرحمن فيصل بركاتحلب41314466

فاديةعبدإلرحمن مىحي إلدين دمحمحلب41414469

حنانعبدإلرؤوف جمال كريمحلب41516359

ثناءعبدإلسالم مصطف  عبدإلهاديحلب41613664

ميادةعبدإلسالم وليد إبرإهيمحلب41720137

سلوىعبدإلكريم طه إلفحلحلب41822508

يحلب41913677 بدرعبدإللطيف دمحموليد دوإليب 

ىعبدهللا إبوإلفتوح ياسير  باللحلب42022243 بشر

حنانعبدهللا إحمد صديقحلب42121412

إمينهعبدهللا عبدإلنارص عياطحلب42216368

صبحيهعبدهللا مصطف  إالخرسحلب42320263

ميادهعبدإلهادي دمحمماجد معرإتيهحلب42414485

إيمانعبيده جهاد عاصيحلب42513698

ناهدعبيده محمود إبوعمرحلب42616570

يحلب42716469
 
رناعدنان حسام صابوث

أمينهعفرإء أحمد إلحلوحلب42823364

ندىعال إنس حجارحلب42927207

هعال علي إلحاج كلبونحلب43027038 أمير

سهامعالء إلدين عبدو حماده بكروحلب43122330

عبيرعلي حسن عبدربوحلب43219590

20 من 12صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

فاطمهعلي حسير  إالبرإهيمحلب43315634

لمياعلي رمضان إالحمدحلب43422639

ناريمانعلي رمضان علوحلب43519592

إحالمعلي عبدو رستمحلب43619165

ينعلي عدنان حسير حلب43715078 شير

ختامعلي عماد حاج عليحلب43816071

فاطمهعلي دمحم إلسليمانحلب43914783

هعليا عمر أبو عاصيحلب44024709 سمير

وفاءعلياء نوري رمضانحلب44125988

خولهعمار رضوإن إلرإشدحلب44216075

يحلب44314643 جيدإءعمر إحمد بصمه ج 

إبتسامعمر إحمد كربوجحلب44414644

نورعمر زياد إلحاج إبرإهيمحلب44514493

يحلب44616381
 
مروهعمر عادل بستاث

ريماعمر عبد إلقادر نبهانحلب44716246

ؤيمانغدير أحمد مىحي إلدينحلب44833487

فاطمهغدير دمحمهيثم إلمحمدحلب44933439

ليناغريس غسان كوكيإلحسكة45012734

إيمانغفرإن عثمان إلسيديحبرحلب45123296

بدورغنا خالد جاناتإلسعودية45220130174

ياسمير غنوة عبد إلوهاب طحانحلب45324166

نادرهغب  ذكوإن سكيفحلب45426055

يحلب45526637
 
ف فتغب  ربيع إرسر مير

سهيلهغب  عبدهللا كريديحلب45633237

حسناءغب  هيثم ططريحلب45732203

نىهغيث دمحم غياث ميمهحلب45816716

هناءغيثاء هيثم إلمحمدحلب45925230

يحلب46024599
 
إحالمغيد مدين حريتاث

يحلب46126230
ي يسف 

بيانفاتن عبدإلغب 

عائشهفاتنه إسامه مزيكحلب46226639

دإنيافارس سامر حاووطحلب46316086

منالفاطمة إبرإهيم عكرهحلب46423848

كندهفاطمة إلزهرإء منترص عي حلب46526807

ةفاطمة دمحم باقر حاج حسير حلب46626642 إمير

مياسةفاطمة يوسف كرموحلب46725779

رحابفاطمه إلزهرإء حسان قطانحلب46833576

20 من 13صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

وهيبهفاطمه إلزهرإء عبد إلرحمن زلطريف دمشق46938553

فتحيهفاطمه رجب دمحمحلب47033312

يحلب47133574 رهففاطمه صبىحي بودقىح 

ناهدفاطمه عبد إلقادر حاج محمودحلب47233488

رحابفاطمه عمار قطانحلب47332204

غفرإنفاطمه عمر حوريحلب47424604

سلوىفاطمه دمحم إلموسحلب47525672

نوريسافاهه قره بت كبابجيانحلب47617073

نعمتفكرت نضال سيدو رشوحلب47733492

ينفيان عصمت حسوحلب47833317 شير

فتفيان دمحم علوحلب47933318 مير

وزكاتيا عبد إلسالم إلشي    ححلب48026652 فير

ىكرم عبد إلمنعم نعيميهحلب48116585 بشر

ريتاكريست جورج مقدسيحلب48222447

ي حقوحلب48316997
 
نانىسيكريست جوث

فلوريناكريستيان إبرإهيم غزإلحلب48427263

مارلير كريستيان بسام صائغحلب48527453

زينبكلسم إحسان دلي حسير حلب48625124

حميدهكلشير  مامد إبرإهيمحلب48733322

إئيلإلرقة4887358 ليناكنان دمحم دمحمجي 

عزيزهكوثر حسن قيلهحلب48933556

حوريهالفا إدريس حسوحلب49025233

مريمالفا جمال يوسفحلب49129881

ديماالفيا عبدهللا لبقحلب49226242

رندهالنا بشر دقاقحلب49327251

يحلب49426812
فدإءالنا سعد إلدين سلقيب 

وفاءالنا دمحم عمار ماورديحلب49523962

ضىحالنا منار إألوسحلب49626058

نورلجير  إحمد هبوحلب49733199

ظالللجير  عبد إلرحمن سمانحلب49826490

يحلب49925997
 
عروبةلجير  محمود بستوث

جيهانلورين عزيز حسنحلب50027074

كلستانلورين فائق إحمدحلب50125236

الرإلوسيانا إستبان قياباليانحلب50227398

صفاءلونا عبد إلسالم إلرإجححلب50323963

يحلب50424721 سهيرلونا دمحم بسام دوإليب 

20 من 14صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

عائشهلونا دمحم عثمان إنجوقحلب50533154

وصاللؤي دمحم عزيزيحلب50615234

جوريهلؤي مفيد يوسفحلب50722274

برههليديا رجب عبدو إلعليحلب50833329

ألفتليديا فاضل غزإلحلب50927294

رإمياليل دمحم دجحلب51026251

نوريهلير  إحمد بدرحلب51129415

لىملير  إيمن حدبهحلب51226004

زكاءلير  سامر إلشيخ علونحلب51324617

يإلسعودية51420130190
 
نورلير  عامر كويفاث

سعادلير  فادي سقالحلب51527359

بتوللير  محسن شتاتحلب51633201

ريملير  دمحم إسعد دهنهحلب51725897

دإليالير  دمحم خالوصيحلب51827085

دإليالير  دمحم خالصيحلب51926254

ريملير  دمحم شمىسيحلب52032154

ياسمير لير  دمحم مجد إالفنديحلب52126820

صباحماجده دمحم رجب باشاإلسعودية52220130063

هالماريه عمار كوكهحلب52327086

رندهماسه تمام إلحمدإنحلب52433672

إلإلرقة5257407 أمينهمالك دمحم إلي  

يحلب52616885 هياممجد إلدين دمحم سائد عنتاث 

ميادةمجدإلدين جمال مشقعحلب52716392

غديرمحار عمر خال فردوسيحلب52826669

مب دمحم إليكسندر شماعحلب52922249

إيماندمحم إنس عبدإلملك إلشاهير حلب53014534

بتولدمحم إيمن سودهحلب53114656

يحلب53216931
 
سىهدمحم أحمد عبد إلكاف

يحلب53316914 عبيردمحم بسام عالء إلدين مير

آمالدمحم جميل أنس إلسعيدحلب53413777

يحلب53514682 لومادمحم حمزه دمحم عالء علب 

بتولدمحم ديب إحمد عزيزيحلب53619050

غادةدمحم سامر إلدإحولحلب53720688

عبيردمحم سليم قاسمحلب53813197

نشيندمحم شيخ موس حسنحلب53915767

غصوندمحم طارق زياد كبه وإرحلب54015786

20 من 15صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

يحلب54114325
 
إمينةدمحم عبدإلقادر قباث

يندمحم عدنان عصام شماعحلب54214987 شير

حياةدمحم علي حسن إبرإهيمحلب54321687

شذإدمحم علي دمحم وليد دإنيالحلب54416955

نوردمحم عمر دمحم صالح باشحلب54514365

رهفدمحم فاتح زكريا نجارحلب54616285

سوسندمحم فؤإد دمحم مازن عقادحلب54714367

يحلب54814526
 
هبهدمحم مازن قنوإث

حالدمحم مجد إحمد بسام إسدحلب54916853

يحلب55016479
 
بتولدمحم دمحم سعيد بستاث

يدمحم دمحم صهيب حرصيحلب55119804
 
أماث

خديجهدمحم دمحم مطيع إألحمدحلب55222539

مريمدمحم دمحم يارس إلمحمدحلب55315428

صارهدمحم محمود إبرإهيمحلب55422420

مب دمحم محمود غزإلحلب55516609

سمردمحم محمود محفوظحلب55614337

مهادمحم معن خطيبحلب55716410

هناءدمحم نجم عبد إلحميد شكرو إلمحوحلب55816857

إمينهدمحم نجيب خليلحلب55914342

سوسندمحم نهاد إحمد زكريا شماعحلب56014703

خلوددمحم نور إلدين تفنكىح حلب56115895

إري    جدمحم نور عبد إلحسيب وتارحلب56215916

إحساندمحم نور عبد إللطيف نحالحلب56315917

شادندمحم نور دمحم ماهر إلبايحلب56414380

ريمدمحم ورد عمر صهري    جحلب56515976

هديلدمحم وسام هشام إحمدحلب56622288

نوردمحم وليد دمحم إديب عجمحلب56714383

رإنيهدمحم يارس إلعابوحلب56814671

غيثاءدمحم يامن عالء إلدين شحادهحلب56914994

رجاءدمحمحسام مهند صوإنحلب57021470

إيهدمحمرشيد باسل شعبانحلب57116119

يماندمحمزكريا دمحمعني  جعجولحلب57216120

إيماندمحمسعيد دمحمزإهر طحانحلب57316422

نوردمحمصالح دمحمنارص عمرإنحلب57414808

زهرإءدمحمعلي إحمدعزإم شمعونحلب57516424

هديلدمحممنير دمحميامن دإنيالحلب57613812

20 من 16صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
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ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

هناءدمحمنور محمود إلشيخحلب57716434

مروهدمحمنورإلدين عبدإلرحيم قزموزحلب57820574

تركيهدمحموسام حسن إلعويدحلب57922489

هدمحميحبر عدنان إلوإكيحلب58013831 سمير

ريممحمود حسن ظالمحلب58122517

فاطمهمحمود عبد إلكريم إلحمدوحلب58216745

محمود عمر شماليحلب58315308
ضمارص 

فاتنمحمود يوسف هندإويحلب58413845

منارمىحي إلدين غسان كعدإنحلب58517043

يحلب58630594 فاطمهمرإم جمال إلمحمد إلحاج 

عبيرمرإم رضوإن إلعبودحلب58724081

سميهمرإم عبد إلكريم إالصمعيحلب58825546

دإليهمرإم مازن دباغحلب58923316

زكاءمروة أنور صالحوحلب59025006

هناءمروه عبد هللا إلجمعهحلب59124302

هناءمريم إحمد إلخليفحلب59232518

خديجهمريم إحمد عتكحلب59324959

ربامريم إحمد عكامحلب59425384

يحلب59527160
 
روالمريم إحمد قباث

خاليصهمصطف  إبرإهيم مرشدحلب59618035

ناديامصطف  أحمد رحيمحلب59714185

حلب59816150
مصطف  حلىمي دمحمسامر إلحريري 

إلرفاعي
سوسن

 زبير دإنيالحلب59913853
نورإمصطف 

غرودمصطف  زياد برماحلب60014394

عليةمصطف  عمر رستمحلب60119249

ناديامصطف  غياث حالقحلب60218710

سمرمصطف  كمال عبد إلوإحد هندإويحلب60315535

مب مصطف  دمحم إلصالححلب60418174

صفاءمصطف  دمحم عبد إلكريم سويدحلب60515927

رث ملهم صبىحي إلحسير  باروديحلب60614719

رفيدهملهم يوسف مرصيحلب60715928

صالحهمنذر إحمد مطرإلحسكة60810717

لىممب  هيثم ديريحلب60927363

رويدهمها دمحم عز إلدين خير هللاحلب61026497

يحلب61133450
 
لىممها دمحم مرستاث

ثناءمهند حسن حسن إسحيمانحلب61216444

20 من 17صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

وفاءمهند عبد إلمنعم طقشحلب61314399

هيفاءمهند فؤإد أبرصحلب61413302

ذكاءمهند دمحم حرصوميحلب61515104

عوإشمي معروف إلمجيدحلب61625137

صباحمياس عمر حسوحلب61724084

يحلب61827364
إئيل كب  إ جي  إنجيليكمير

إي كيورك أطوكانحلب61927424 مايدإمير

نا ماهر عقادحلب62033161 ضىحمير

يت بشار ظالمحلب62127462 رزإنمير

ر زكريا إألحمد إلعبد إلموسحلب62219256 فضهمير 

يحلب62327213 رغدإءميس رإمي عنتاث 

ركانميس عبدإلوهاب عنتابليحلب62423823

رقيهميساء علي إلبكورإلموسإلرقة62511645

ياسمير ميسم ماهر إشي حلب62625326

منالميسم محمود بابلليحلب62725007

رويدهميشيل إلياس غزإل إلي حلب62817095

ي إلدينحلب62929293
ضىحميمونه حسن صف 

ميسوننادره عمار إلمحمدحلب63026433

رإشيالنالمس جالء إلحاج موسحلب63126828

ي بوغوص تنكجيانحلب63227427
 
ناناث مير

سيلفاناورز زإهر حباقحلب63321487

هنادينايا جهاد دمحم صالححلب63426014

إيماننايا فرإس باباحلب63526065

يحلب63626015
 
ريمانايا فهد شيخوث

حلنايا كريم طاهر إغاحلب63727189

رنيمنايا يوسف بغدإديحلب63827161

ي وإئل منجدحلب63915932
 
دإليانجاث

إزيإلسعودية64020130061 نشيننجاح بشار إلي 

زهرةنجاح حسير  إلجنيدحلب64129296

حلنجاح نزإر إقميناسيحلب64226436

فاتننجم إلدين عبدإلقادر درويشحلب64316156

تغريدنجم إلدين معمر إلشمريحلب64416446

نورإنجم دمحم زكريا ريحانيةحلب64516647

فاتنندى يوسف إلحسنحلب64627298

سوسننشين جمال بركاتحلب64724382

رإئدهنسمه دمحم قباوهحلب64827106

20 من 18صفحة 
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 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

يطرطوس64911960
أحالمنغم ممدوح حزيب 

رهفنغم يارس إالمير حلب65026832

داللنور إحمد حمندوشحلب65126682

هحلب65216755 أملنور هللا فجر قشر

مروةنور عبد إلرحمن واليةحلب65326023

هدىنور عمار بادنجكيحلب65426836

غادهنور دمحم أسعدحلب65526685

ميسوننور دمحم تسقيهحلب65626441

رإنيهنور محمود فجلهحلب65726275

سوسننورإ جمال بركاتحلب65824385

ينورإلدين جودت مرعشليحلب65913864
 
إماث

ضياءنورإلدين دمحمرضوإن رمضانحلب66016158

عبيرنورإلهدى عمار مبيضحلب66133456

منارنوره دمحم علي عيساويحلب66227914

سيس إكوب مانبوريانحلب66317064 تامارنير

غادههاجر محمود إلبكارحلب66426842

غادةهاجر محمود إلشحادةحلب66526445

هزإرهاله محمود إلكالطإلرقة66611843

ي عصام إحمدحلب66715592
 
حنيفةهاث

يحلب66833458 ث  ظاللهبة هللا حسام إلدين نير

هناديهبة ربيع جبحلب66923915

يحلب67033379
يب  فاطمههدى عبد إلوهاب جي 

ميساءهديل دمحم دباغيهحلب67132658

ريمهديل محمود إبونزإلحلب67223332

يحلب67315982
صباهشام دمحم طموح إلمجب 

مب هفا خالد بركاتحلب67423162

يحلب67527120
غادههال دمحم بسام بب 

عائشههمرين عصمت كالوحلب67633346

عهدهمسه عبد إلمنعم ياسير إلكويت67720130289

شاهههناء إبرإهيم عليحلب67833637

إيمانهناء عبد إلوهاب حالبحلب67923741

فاطمههيا إحمد حالقحلب68027123

سلوىهيا أحمد نجارحلب68133680

باناهيا غسان عطعطإلالذقية68216788

وحلب68327126 منارهيا محمود خير

عزيزههيفان كمال عيسوحلب68429988

20 من 19صفحة 



  الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
 
 2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة حلب-إسماء إلناجحير  ف

إملهيفيستان خالد جاويشحلب68532443

هدىهيما عبد إلرزإق زياتطرطوس68613088

حسنهوإرين نزإر مصطف حلب68727133

هياموجد فهد عز إلدينحلب68833682

فاتنوسيم جهاد سالمةحلب68913313

نارينوصال حسن دمحمحلب69027135

رإنياوالء رضوإن سعيدحلب69133683

فاطموليد خالد إلشحادةحلب69213315

هوليد عبد إلحميد شويحنهحلب69316650 شهير

نجاحوئام عبد إلفتاح إلحسير حلب69423971

زينبيارإ إسماعيل إلخلفإلرقة69512054

بيانياسمير  دمحم حاج يوسفحلب69624648

ميادهياسير  إحمد إلكسارحلب69713316

عوشيانا دمحم عيىسحلب69823860

غفرإنيحبر مروإن ميمهحلب69916654

يحلب70016167 حنانيزن إديب بصمه ج 

ليليزن عبدإللطيف هاللحلب70116168

أمليزن عالء إلدين سماقيهحلب70216656

فتيشى دمحمزكريا عبىسيحلب70323837 مير

فتيمام دمحم دوشحلب70423337 مير

مرإميمان عصام جنديحلب70516169

نجالءيمان معاويه سيجريحلب70614736

بتوليمن دمحم يوسفحلب70727523

غادهيمن يوسف شيخ إلقصابير حلب70826299

نجالءيمب  دمحم إلعارفحلب70926844

هيوسف إحمد حمويهحلب71016170 إمير

وصاليوسف تيسير إليوسفحلب71117220

ناهديوسف حمزه إلطالبحلب71213569

تغريديوسف زياد رسورحلب71316454

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلىمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم

20 من 20صفحة 


