
يمسلسل
مصدر الشهادةرقم االكتتابعنوان القاعةالقاعةالرقم االمتحان 

اسم الطالب
الفرع

يرؤى ماجد الزيبقريف دمشق3273كلية االداب2المدرج1290010365 أدن 

يأروى فائز فرهودهريف دمشق6645كلية االداب2المدرج2290010339 أدن 

ريف دمشق6699كلية االداب2المدرج3290010342
حنان حسن بكور

ي أدن 

عيغاده محمد علي المرعيحمص285كلية االداب2المدرج4290010347
شر

علميلجي   حسام المحمدحمص19703كلية االداب2المدرج5290010297

علمياري    ج غاندي اسماعيلحمص19795كلية االداب2المدرج6290010301

علميسيلي   حسن المحمدحمص19942كلية االداب2المدرج7290010333

علميلجي   ماهر الحفيانحمص19993كلية االداب2المدرج8290010359

 صافتليحمص20041كلية االداب2المدرج9290010358
علميمي مصطف 

علميآيه اسامه محمدحمص20595كلية االداب2المدرج10290010334

علميدوله نوفل الطويلحمص20633كلية االداب2المدرج11290010329

علميبتول نارص النعسانحمص21263كلية االداب2المدرج12290010290

علميتيماء مازن الحاج حسي  حمص21453كلية االداب2المدرج13290010310

علميالنا حكم عز الدينحمص21530كلية االداب2المدرج14290010346

ي شحودحمص21545كلية االداب2المدرج15290010328
علمييارا هان 

علميبتول عدنان شحادهحمص22062كلية االداب2المدرج16290010322

علميبتول ماجد يحي حمص22063كلية االداب2المدرج17290010321

يحمص22081كلية االداب2المدرج18290010326 علميشفاء راكان العج 

علميلقاء حافظ هيفهحمص22091كلية االداب2المدرج19290010324

يحمص22195كلية االداب2المدرج20290010336
علميميس الريم مدين الحوران 

علميراما عمر مرعيحمص22220كلية االداب2المدرج21290010366

علميامنه عبدالحكيم السلوميحمص22402كلية االداب2المدرج22290010335

علميراما عماد السلوميحمص22407كلية االداب2المدرج23290010325

علميايه اسامه ابو شاهي  حمص22491كلية االداب2المدرج24290010372

ي مسابقة
 
ية:الطالب المسجلي   ف حمص-اللغة االنكلي  



علميسيدرا وسام حمودحمص22554كلية االداب2المدرج25290010338

علميهيا فؤاد معروفحمص23139كلية االداب2المدرج26290010294

علميكارال ميالد موىسحمص23286كلية االداب2المدرج27290010312

علميمريم جورج مخائيلحمص23287كلية االداب2المدرج28290010311

علميسدره ابراهيم مخيي حمص23682كلية االداب2المدرج29290010313

علميحنان ياسي   العثمانحمص24614كلية االداب2المدرج30290010343

علميفاطمه عبد الرحمن عبد الرحمنحمص24777كلية االداب2المدرج31290010344

علمينورهان ماهر كفتحمص24874كلية االداب2المدرج32290010371

علميتسنيم تمام شاهي  حمص26048كلية االداب2المدرج33290010598

علميوفاء هاشم العقدهحمص26229كلية االداب2المدرج34290010356

يمصطف  عبدهللا الحمدحمص356كلية االداب2المدرج35290010317 أدن 

يعبد هللا عبد الحق العمرحمص4314كلية االداب2المدرج36290010373 أدن 

يمحمود اسامة شنوحمص4577كلية االداب2المدرج37290010355 أدن 

يمحمود خالد عبارهحمص4582كلية االداب2المدرج38290010345 أدن 

يهادي فادي الصالح خليلحمص5209كلية االداب2المدرج39290010331 أدن 

يراما بشار سليمانحمص5506كلية االداب2المدرج40290010348 أدن 

يضج ضياء العبد هللاحمص5569كلية االداب2المدرج41290010368 أدن 

يالم محمد طحليحمص5597كلية االداب2المدرج42290010363 أدن 

يحمص5610كلية االداب2المدرج43290010364
كمان  يحل طاهر الير أدن 

يراما خض  علوشحمص5616كلية االداب2المدرج44290010360 أدن 

يعزه طارق الكيالحمص5636كلية االداب2المدرج45290010314 أدن 

يمحار رضا البقاعيحمص5641كلية االداب2المدرج46290010308 أدن 

ينور حسام الجرسيحمص5646كلية االداب2المدرج47290010351 أدن 

يرفيف عباس علوشحمص5673كلية االداب2المدرج48290010300 أدن 

يشيماء سليمان اسعدحمص5774كلية االداب2المدرج49290010362 أدن 

يدعاء ضاحي الديبانحمص5818كلية االداب2المدرج50290010291 أدن 



ينجاح حسي   الصدرحمص5839كلية االداب2المدرج51290010295 أدن 

يريم محمد النارصحمص5898كلية االداب2المدرج52290010357 أدن 

يزينه ماجد جنيديحمص5958كلية االداب2المدرج53290010330 أدن 

يأروى مهند شحودحمص6095كلية االداب2المدرج54290010340 أدن 

ياشاء محمد مزيدحمص6130كلية االداب2المدرج55290010316 أدن 

يايمان غازي أيوبحمص6221كلية االداب2المدرج56290010299 أدن 

يمي  طه عز الدينحمص6240كلية االداب2المدرج57290010309 أدن 

ينور مروان الخطيبحمص6242كلية االداب2المدرج58290010292 أدن 

يرويدا علي عليحمص6457كلية االداب2المدرج59290010315 أدن 

يشهد فادي الجرديحمص6512كلية االداب2المدرج60290010298 أدن 

يحمص6567كلية االداب2المدرج61290010327
يسلم طلحه الزيي  أدن 

يشهد مصطف  الخطيبحمص6649كلية االداب2المدرج62290010337 أدن 

يرند عصام دردرحمص6843كلية االداب2المدرج63290010319 أدن 

يكارال جوزيف مسوححمص6865كلية االداب2المدرج64290010289 أدن 

يإيالف غالب الحمدوحمص6895كلية االداب2المدرج65290010352 أدن 

يشذى رامز الحسي  حمص7067كلية االداب2المدرج66290010369 أدن 

يجوى فراس محمدحمص7201كلية االداب2المدرج67290010320 أدن 

يحوريه محمد بكورحمص7875كلية االداب2المدرج68290010353 أدن 

يساره سليمان المرعيحمص8181كلية االداب2المدرج69290010341 أدن 

علميعبد هللا ممدوح الحالقحمص13127كلية االداب2المدرج70290010349

علمييامن سامر باكي حمص13160كلية االداب2المدرج71290010354

علميطارق سامر فرجحمص14113كلية االداب2المدرج72290010332

علميخلود اسماعيل عمي حمص18564كلية االداب2المدرج73290010374

علميرزان محمد عدنان طماسحمص19236كلية االداب2المدرج74290010323

يل شادي حدادحماة20258كلية االداب2المدرج75290010361 علميجي  

علميرغد هادي وطفهحماة20955كلية االداب2المدرج76290010305



وق دمر العبودحماة21556كلية االداب2المدرج77290010370 علميشر

يسام معروف عيىسحماة385كلية االداب2المدرج78290010367 أدن 

يمي خليل خضورحماة5260كلية االداب2المدرج79290010350 أدن 

يأليسار صالح العباسحماة5287كلية االداب2المدرج80290010306 أدن 

يسيدرا محمد سالميحماة5331كلية االداب2المدرج81290010296 أدن 

يحماة13319كلية االداب2المدرج82290010318
علميخالد بسام حلوان 

يجنان ابراهيم العبدالعمرالرقة4005كلية االداب2المدرج83290010293 أدن 

يامل خليل الشواخالرقة2276كلية االداب2المدرج84290010303 أدن 


