
يمسلسل
الفرعاسم الطالبمصدر الشهادةرقم االكتتابعنوان القاعةالقاعةالرقم االمتحان 

ريف دمشق3287االداب٢٢قا 1300000000

ميار محمد 

يالصدقه أدن 

ريف دمشق39048االداب٢٢قا 2300000000

ثناء لؤي 

علميالنفوري

ريف دمشق19785االداب٢٢قا 3300000000

محمد 

الطيب احمد 

علميالعبد هللا

حمص12176االداب٢٢قا 4300000000

عالء حاتم 

علميعاشور

حمص19403االداب٢٢قا 5300000000

جويل فيليب 

علميحرب

حمص18759االداب٢٢قا 6300000000

بيان محمد 

علميسمير جنيد

حمص19585االداب٢٢قا 7300000000

تاال مهدي 

علميدوم

حمص18726االداب٢٢قا 8300000000

هيا خالد 

العبيد 

كاوي علميالير

حمص20364االداب٢٢قا 9300000000

رؤى سامر 

محمد كي 

علميالسباعي

حمص11078االداب٢٢قا 10300000000

عبد الرحمن 

محمد تمام 

علميالمسموم

ي مسابقة
 
ية:الطالب المسجلير  ف حمص-اللغة االنكلير 



حمص25656االداب٢٢قا 11300000000

عائشه وليد 

علميالعباس

حمص21164االداب٢٢قا 12300000000

سكينه 

اسماعيل 

علميالجمعه

حمص24506االداب٢٢قا 13300000000

ارساء حسام 

علميالخطيب

حمص26039االداب٢٢قا 14300000000

بتول رضا 

ي
ون  علميفيير

حمص5835االداب٢٢قا 15300000000

لير  كمال 

يالحلو أدن 

حمص23668االداب٢٢قا 16300000000

حال احسان 

علميادريس

حمص11466االداب٢٢قا 17300000000

محمد كنان 

فيصل 

علمياالسماعيل

حمص19990االداب٢٢قا 18300000000

النا نعمان 

علميشحاده

حمص8168االداب٢٢قا 19300000000

زينه يحير 

يطعمه أدن 

حمص20419االداب٢٢قا 20300000000

جودي 

محمود 

علميجنيدي

حمص17507االداب٢٢قا 21300000000

ي ملك  كان 

علميكوريه

علمياالء نادر القبهحمص23180االداب٢٢قا 22300000000

حمص20797االداب٢٢قا 23300000000

اليسار 

علمييوسف الراعي



حمص23188االداب٢٢قا 24300000000

دلع عمار 
علميالمصطف 

حمص12471االداب٢٢قا 25300000000

حيدر بسام 

علميالسليم

حمص19737االداب٢٢قا 26300000000

مولوده علي 

علميطراف

حمص6202االداب٢٢قا 27300000000

شهد سعيد 

يالجاسم أدن 

حمص18121االداب٢٢قا 28300000000

عزو علي 

علميالمحمد

حمص21230االداب٢٢قا 29300000000

مها رفعت 

علميالعلي

حمص22030االداب٢٢قا 30300000000

حوراء محمد 

علميعلي عقيل

حمص21280االداب٢٢قا 31300000000

رحمه محمد 

كفاح الشيخ 

علميخالد

حمص18872االداب٢٢قا 32300000000

ماسه عبد 

الرحمن 

علميصفوه

حمص20871االداب٢٢قا 33300000000

نغم وائل 

ي
علميالنيسان 

حمص2321االداب٢٢قا 34300000000

عمار بهجت 

يبالل أدن 

حمص22565االداب٢٢قا 35300000000

فرح محمود 

علمينارص



حمص19247االداب٢٢قا 36300000000

رقيه محمد 

ي
علميامير  الداالنر

حمص408االداب٢٢قا 37300000000

اسامة سعيد 

يالجاسم أدن 

حمص20347االداب٢٢قا 38300000000

آيه منهل 

علميموىس

حمص21482االداب٢٢قا 39300000000

مريم أحمد 

علميالدياب

حمص11467االداب٢٢قا 40300000000

محمد 

مسعود 

علميحمدو خليل

حمص21468االداب٢٢قا 41300000000

ريم محمد 

علميالنقيب

حمص10809االداب٢٢قا 42300000000

رؤى طلحة 

يالرفاعي أدن 

حمص22651االداب٢٢قا 43300000000

امنه حسان 

علميالبكور

حمص12158االداب٢٢قا 44300000000

سليمان 

حسن 

علميالحموي

حمص6935االداب٢٢قا 45300000000

عال اسامه 

يالعلي أدن 

حمص12436االداب٢٢قا 46300000000

حيدره علي 

ي
 
علميالنيصاف

حمص16981االداب٢٢قا 47300000000

ميالد محمد 

علميالحبيب



حمص21454االداب٢٢قا 48300000000

حليمه احمد 

علميمردود

حمص23341االداب٢٢قا 49300000000

اسماء 

عبدالقادر 

علميكمالي

حماة21317االداب٢٢قا 50300000000

رهف مهنا 

علميجي 

علمينور حاتم عليحماة20121االداب٢٢قا 51300000000

حماة19922االداب٢٢قا 52300000000

مي حسان 

علميكنعان

حماة5170االداب٢٢قا 53300000000

لجير  ليث 

وقه يحير أدن 

الالذقية15762االداب٢٢قا 54300000000

كوثر عبد 

علميالحنان سليم


