
يمسلسل
الفرعاسم الطالبمصدر الشهادةرقم االكتتابعنوان القاعةالقاعةالرقم االمتحان 

علمينور محمد طرادريف دمشق35149كلية االداب1المدرج1290010259

عيبتول نهاد العرقحمص274كلية االداب1المدرج2290010226
شر

سيدره عماد الدين حنوفحمص282كلية االداب1المدرج3290010229
عي

شر

علميشهد عبدالطيف العبودحمص19674كلية االداب1المدرج4290010202

علميتاله جهاد فانوسحمص19816كلية االداب1المدرج5290010218

علميشهد زين العابدين دبسحمص19951كلية االداب1المدرج6290010277

علميأيه جهاد عروقحمص20599كلية االداب1المدرج7290010284

علميبراءه صفوان دهللحمص21382كلية االداب1المدرج8290010250

علميرغد حسن حيدهحمص21460كلية االداب1المدرج9290010258

علميمارسيل جمال عازارحمص21776كلية االداب1المدرج10290010281

علميآنا عيىس مخولحمص21793كلية االداب1المدرج11290010269

علميحال عباس هلفحمص21834كلية االداب1المدرج12290010201

علميساميه سالم المرعيحمص22157كلية االداب1المدرج13290010262

علمينور احمد عامرحمص22426كلية االداب1المدرج14290010203

علميمادلي   باسم السالمحمص22705كلية االداب1المدرج15290010266

علميريم اصف اليوسفحمص23057كلية االداب1المدرج16290010207

يحمص23171كلية االداب1المدرج17290010263
علميبسمله فداء الشيخون 

علميمايا معي   الونوسحمص23207كلية االداب1المدرج18290010253

يحمص23421كلية االداب1المدرج19290010222  رائد صليب 
علميلي  

علميريتا حسن جرابحمص23533كلية االداب1المدرج20290010247

علمينور عميد فرححمص23631كلية االداب1المدرج21290010286

علميهديل منذر حيدرحمص23953كلية االداب1المدرج22290010237

علميرباح زياد شورحمص24653كلية االداب1المدرج23290010230

علميساره موفق حسن اغاحمص25213كلية االداب1المدرج24290010231

علميجليله احمد الشاميحمص25497كلية االداب1المدرج25290010236

علميعائشه وليد بغداديحمص25657كلية االداب1المدرج26290010220

علميساره سليم بيطارحمص26113كلية االداب1المدرج27290010221

ي مسابقة
 
ية:الطالب المسجلي   ف حمص-اللغة االنكلي  



يعبد الرحمن عبد الكريم الدالي موىسحمص9كلية االداب1المدرج28290010278 أدن 

يمكرم عزام ادريسحمص872كلية االداب1المدرج29290010246 أدن 

يجورج عادل الخوريحمص953كلية االداب1المدرج30290010248 أدن 

ياحمد رض  العبيدحمص1544كلية االداب1المدرج31290010214 أدن 

ينضال بشي  المحمدحمص2852كلية االداب1المدرج32290010210 أدن 

يحمص5540كلية االداب1المدرج33290010280 يرينس محمد الدرون  أدن 

يآالء تركي جنيدحمص5570كلية االداب1المدرج34290010243 أدن 

يروزاليندا صالح بوزانحمص5576كلية االداب1المدرج35290010208 أدن 

يملك عبد الرزاق الحمويحمص5584كلية االداب1المدرج36290010242 أدن 

يف الخواجهحمص5621كلية االداب1المدرج37290010215 يربا شر أدن 

يآيه محمد وائل زينحمص5737كلية االداب1المدرج38290010279 أدن 

يسانتا ابراهيم االبراهيمحمص5768كلية االداب1المدرج39290010206 أدن 

ينايا باسم حمودحمص5791كلية االداب1المدرج40290010260 أدن 

ينوزت مني  عثمانحمص5801كلية االداب1المدرج41290010219 أدن 

يرهام لؤي عنقهحمص5949كلية االداب1المدرج42290010254 أدن 

يآيه حسن ثلجهحمص6134كلية االداب1المدرج43290010216 أدن 

يبيان محمود الشيخحمص6225كلية االداب1المدرج44290010273 أدن 

يمريم معتصم الحاج عليحمص6239كلية االداب1المدرج45290010283 أدن 

يهبة محمود الخطيبحمص6245كلية االداب1المدرج46290010274 أدن 

ينور محسن اسمندرحمص6328كلية االداب1المدرج47290010238 أدن 

يآمنه عبد النارص العباسحمص6373كلية االداب1المدرج48290010255 أدن 

يهبه فؤاد يحب حمص6559كلية االداب1المدرج49290010249 أدن 

ياشاء صالح الفاضلحمص6826كلية االداب1المدرج50290010270 أدن 

يزينه عبد العزيز قسومحمص6846كلية االداب1المدرج51290010275 أدن 

ي عروقحمص7081كلية االداب1المدرج52290010282
 
يعال عبد الكاف أدن 

يجولي عهد سليمانحمص7204كلية االداب1المدرج53290010276 أدن 

يزينه طالل خربوتليحمص8165كلية االداب1المدرج54290010224 أدن 

يخديجه طريف الخاصحمص10028كلية االداب1المدرج55290010241 أدن 

يحمص10812كلية االداب1المدرج56290010235
يرنا عزمي البب  أدن 



علميمالك انس الشاميحمص11151كلية االداب1المدرج57290010217

علميوديع ابراهيم عثمانحمص13748كلية االداب1المدرج58290010287

علمييحب  حسن الكرديحمص15756كلية االداب1المدرج59290010209

علميميار علي العبد هللاحمص15909كلية االداب1المدرج60290010256

علميايلي عماد شليلحمص16062كلية االداب1المدرج61290010205

علميعلي سائر الخضورحمص16939كلية االداب1المدرج62290010234

علميسيدرا نضال الكسمحمص18622كلية االداب1المدرج63290010245

يحمص18699كلية االداب1المدرج64290010211
علمينادره مرهف ماض 

علميهدى عبد الحميد الرساجحمص18721كلية االداب1المدرج65290010228

علميشهد محمد سهيل النكدليحمص18838كلية االداب1المدرج66290010223

علميهنا عبد المتي   الحزامحمص18896كلية االداب1المدرج67290010213

 محمد رامي السباعيحمص18902كلية االداب1المدرج68290010212
علميياسمي  

علميمريم امي  اتاىسيحمص18966كلية االداب1المدرج69290010227

علميرند عبد الرحيم قمحيهحمص19117كلية االداب1المدرج70290010232

علميُحسن اسماعيل الحسنهحمص19204كلية االداب1المدرج71290010265

علميرنيم وسيم حماميه الحمصيحمص19253كلية االداب1المدرج72290010233

يحمص19334كلية االداب1المدرج73290010264
 
علميغب  ماهر السيوف

علميفاتن محمود ابوصالححمص19336كلية االداب1المدرج74290010251

علمينور عبد القادر حربهحمص19377كلية االداب1المدرج75290010268

يام اسماعيل عيىسحماة20502كلية االداب1المدرج76290010285 علميمي 

علميجولي محمد ديوبحماة20556كلية االداب1المدرج77290010252

علميماري مدثر خليفهحماة20574كلية االداب1المدرج78290010267

علمينور سليمان عيىسحماة20586كلية االداب1المدرج79290010257

علميريتا نوفل يوسفحماة20752كلية االداب1المدرج80290010204

علميديانا محمـد مسعودحماة23471كلية االداب1المدرج81290010261

يحال نرص الحالقحماة4469كلية االداب1المدرج82290010271 أدن 

يشاليمار محمد محمدحماة5332كلية االداب1المدرج83290010288 أدن 

علمياحمد فراس الحايكحماة12255كلية االداب1المدرج84290010272


