
يمسلسل
الفرعاسم الطالبمصدر الشهادةرقم االكتتابعنوان القاعةالقاعةالرقم االمتحان 

عيفدوى عبد الكريم عرصهاحمص234كلية االداب3المدرج1290010440
شر

علميساندي نضال محمودحمص19658كلية االداب3المدرج2290010427

مريم نبيل عبودحمص19733كلية االداب3المدرج3290010420
علمي

علميمريم حسام حالقحمص20028كلية االداب3المدرج4290010448

علميهزار ملهم ضحيهحمص20083كلية االداب3المدرج5290010423

علميراما علي حسنحمص20503كلية االداب3المدرج6290010385

ي بدور العليحمص20589كلية االداب3المدرج7290010447 علميانج 

علميسيدرا محمد اسعدحمص20841كلية االداب3المدرج8290010458

علميشهد علي الخلفحمص20910كلية االداب3المدرج9290010439

علميزينب خالد عسافحمص21374كلية االداب3المدرج10290010455

علميمريم نايف الخواجةحمص21377كلية االداب3المدرج11290010452

علمينور مروان الحناحمص21781كلية االداب3المدرج12290010382

علميرهام عبد الفتاح السعيدحمص21980كلية االداب3المدرج13290010400

علميايه حسن العقيلحمص22026كلية االداب3المدرج14290010419

ين محمدالخالد وحودحمص22180كلية االداب3المدرج15290010450 علميشير

علميرغد سهيل ابراهيمحمص22452كلية االداب3المدرج16290010449

علميايه شهير عليحمص22495كلية االداب3المدرج17290010375

علميبتول عامر اسعدحمص22500كلية االداب3المدرج18290010379

علميحنير  احمد رحالحمص22516كلية االداب3المدرج19290010390

علميرنيم ظفار الحمودحمص23222كلية االداب3المدرج20290010408

علميروجينا محمد الديوبحمص23462كلية االداب3المدرج21290010411

علميبتول حيدر المنصورحمص23633كلية االداب3المدرج22290010443

علميآيه احمد قره خالدحمص23660كلية االداب3المدرج23290010388

علميساره محمد سليمانحمص23679كلية االداب3المدرج24290011153

علميزينب محمود مصطف حمص23980كلية االداب3المدرج25290010425

ف الدينحمص24239كلية االداب3المدرج26290010445 علميروان مرهف شر

علميلير  احمد الحسنحمص24263كلية االداب3المدرج27290010456

ي مسابقة
 
ية:الطالب المسجلير  ف حمص-اللغة االنكلير 



علميجولي أسامه عبد الرحمنحمص24605كلية االداب3المدرج28290010426

علميلبن  زياد رضوانحمص24797كلية االداب3المدرج29290010396

علميبتول محمد منذر الخطيبحمص25471كلية االداب3المدرج30290010424

علميآيه سليمان ملحمحمص26030كلية االداب3المدرج31290010438

يمحمد نور حسان شطارةحمص88كلية االداب3المدرج32290010398 أدن 

يحسام فيصل سعادهحمص1790كلية االداب3المدرج33290010453 أدن 

يمحمد زكريا سبيع عرفاتحمص3711كلية االداب3المدرج34290010399 أدن 

يعبد هللا محمد العليحمص4319كلية االداب3المدرج35290010435 أدن 

يمحمد فرج العليحمص4530كلية االداب3المدرج36290010454 أدن 

يحال جهاد الحبالحمص5503كلية االداب3المدرج37290010413 أدن 

يحال عبد الخالق الحافظحمص5504كلية االداب3المدرج38290010402 أدن 

يالنا راغب شاهير حمص5516كلية االداب3المدرج39290010404 أدن 

يمريم جهاد غاليحمص5555كلية االداب3المدرج40290010422 أدن 

يديانا محمد طاهر الجمعهحمص5573كلية االداب3المدرج41290010414 أدن 

يفاطمه عبد السالم حمشوحمص5581كلية االداب3المدرج42290010410 أدن 

يدلع محمد المصطف حمص5669كلية االداب3المدرج43290010378 أدن 

يهيا غسان وسوفحمص5727كلية االداب3المدرج44290010444 أدن 

يسالي ايمن العليحمص5826كلية االداب3المدرج45290010386 أدن 

ينغم محمد نعمانحمص5841كلية االداب3المدرج46290010433 أدن 

يألير  ماجد أحمدحمص5915كلية االداب3المدرج47290010407 أدن 

ينور حسام خزامحمص6051كلية االداب3المدرج48290010415 أدن 

يبيان محمود الحسنحمص6224كلية االداب3المدرج49290010381 أدن 

ييارا يونان شهابحمص6341كلية االداب3المدرج50290010403 أدن 

يرشا جالل قبيلحمص6348كلية االداب3المدرج51290010384 أدن 

ه منير بازوحمص6743كلية االداب3المدرج52290010431 يأمير أدن 

ياشاء عبد الرزاق الزينحمص6771كلية االداب3المدرج53290010430 أدن 

يامل اسماعيل حاج جنبالطحمص7602كلية االداب3المدرج54290010397 أدن 

يدانيال هيثم جمعهحمص7896كلية االداب3المدرج55290010401 أدن 

يرفعه علي الهمامحمص8010كلية االداب3المدرج56290010394 أدن 

يحمص8196كلية االداب3المدرج57290010436
يسالي عبد القادر الحوران  أدن 

يمريم اسامه عيدحمص8688كلية االداب3المدرج58290010392 أدن 



يفاطمة محمد جمعة خلفحمص9621كلية االداب3المدرج59290010389 أدن 

يرانيا طالل دعدوشحمص10052كلية االداب3المدرج60290010451 أدن 

يحمص10284كلية االداب3المدرج61290010421
يمروه حسن شمسين  أدن 

علميعبيده احمد شيخ اسعدحمص11116كلية االداب3المدرج62290010377

علميمحمد عمرو بكرو الكرديحمص11202كلية االداب3المدرج63290010417

علميحسام اكرم الشاميحمص11359كلية االداب3المدرج64290010393

علميمحمد علي محمد الجنياتحمص11738كلية االداب3المدرج65290010383

علميزين العابدين علي أدنوفحمص11990كلية االداب3المدرج66290010376

علميمحمود نضال داودحمص12678كلية االداب3المدرج67290010418

علميكنان عيىس الهاشمحمص12952كلية االداب3المدرج68290010446

علميايلي امير السارهحمص13785كلية االداب3المدرج69290010441

علميجاد عماد جرجسحمص13787كلية االداب3المدرج70290010391

علميحيدر يسار حمدانحمص14984كلية االداب3المدرج71290010387

علميمحمود حسن العبدهللاحمص15446كلية االداب3المدرج72290010457

علمياحمد اسامه عدالنحمص16008كلية االداب3المدرج73290010395

علميحاتم محمد بالل ديابحمص17277كلية االداب3المدرج74290010429

علميسمير زين العابدين برخانحمص17348كلية االداب3المدرج75290010432

علميبتول محمد بشار االتاسيحمص18527كلية االداب3المدرج76290010412

علميسدره عماد خوليحمص18611كلية االداب3المدرج77290010434

يحمص18839كلية االداب3المدرج78290010428
علميشهد معاذ افيون 

علميزين نادر الفدعوسحمص18943كلية االداب3المدرج79290010405

علميرغد شحاده مطرحمص18980كلية االداب3المدرج80290010406

علميدينا تمام داود آغاحمص19463كلية االداب3المدرج81290010437

علميحال عماد محمدحمص19600كلية االداب3المدرج82290010380

علميحنير  ايراس المحمودحمص19606كلية االداب3المدرج83290010442

يجودي جهاد الالزحماة6285كلية االداب3المدرج84290010409 أدن 


