
يمسلسل
الفرعاسم الطالبمصدر الشهادةرقم االكتتابعنوان القاعةالقاعةالرقم االمتحان 

يريف دمشق663كلية االداب4المدرج1290010510 يضياء الدين اكرم الحليب  أدن 

يريف دمشق3140كلية االداب4المدرج2290010543 يرنيم بشار الشعيب  أدن 

بتول محمد خلفريف دمشق6683كلية االداب4المدرج3290010525
ي أدن 

علميرفاه احمد الطويلريف دمشق28736كلية االداب4المدرج4290010475

علميشهد محمد سعيد حمدانريف دمشق29873كلية االداب4المدرج5290010521

عيفاطمه معت   الحافظحمص332كلية االداب4المدرج6290010485
شر

يحمص19872كلية االداب4المدرج7290010481
علميرشا سلمان الحوران 

علمينور الهدى صالح خطابحمص20408كلية االداب4المدرج8290010528

علميشهد نجم عليحمص20697كلية االداب4المدرج9290010479

يحمص20699كلية االداب4المدرج10290010484 ي جلب 
علميطيبة محمد صفوان عبد الغب 

علميرزان نسيم االست حمص20823كلية االداب4المدرج11290010470

يحمص20869كلية االداب4المدرج12290010462
علمينغم الياس حسب 

علميروان محمد برهومحمص22000كلية االداب4المدرج13290010469

علميوعد محمد سلموحمص22053كلية االداب4المدرج14290010498

علميايه فهد ياسي  حمص22058كلية االداب4المدرج15290010519

علميستافروال سامر ديوبحمص22331كلية االداب4المدرج16290010504

علميناريمان خض  سليمانحمص22626كلية االداب4المدرج17290010523

علميأليسار أمي   ابراهيمحمص22921كلية االداب4المدرج18290010533

علميشام غيث وسوفحمص22940كلية االداب4المدرج19290010464

علميلي   شالش الضاهرحمص22970كلية االداب4المدرج20290010467

علميحني   داود الدوادحمص23347كلية االداب4المدرج21290010490

علميعدن مختار االبت حمص24222كلية االداب4المدرج22290010537

علميشهد عبدالنارص سحلحمص24298كلية االداب4المدرج23290010511

علميرغد رامز سلومحمص25209كلية االداب4المدرج24290010482

علميخديجه محمد خت  خرسانحمص25514كلية االداب4المدرج25290010473

علميدعاء زهت  الحسنحمص25524كلية االداب4المدرج26290010506

علميرنيم دياب حاجوجحمص25567كلية االداب4المدرج27290010488

علميريم احمد الشماعحمص26101كلية االداب4المدرج28290010489

علميزينب سمت  مدلجحمص26105كلية االداب4المدرج29290010493

ي مسابقة
 
ية:الطالب المسجلي   ف حمص-اللغة االنكلت  



علميسنا علي الديبحمص26127كلية االداب4المدرج30290010491

يزين محمد العليحمص36كلية االداب4المدرج31290010530 أدن 

يياش غزوان كولكوحمص100كلية االداب4المدرج32290010514 أدن 

يزين الدين اسد يوسفحمص271كلية االداب4المدرج33290010480 أدن 

يمحمد عبد هللا المنصورحمص2601كلية االداب4المدرج34290010522 أدن 

يمحمد كمال عمرانحمص2639كلية االداب4المدرج35290010463 أدن 

يهشام علي طيبحمص2876كلية االداب4المدرج36290010503 أدن 

يطارق محمود باللحمص3915كلية االداب4المدرج37290010527 أدن 

يفيصل جهاد الشيخ حمودحمص4441كلية االداب4المدرج38290010516 أدن 

يفاطمه بهاء الدين الملوحيحمص5547كلية االداب4المدرج39290010529 أدن 

ينائله حيان مندوحمص5556كلية االداب4المدرج40290010492 أدن 

يرؤى محمد سمت  الزعيمحمص5614كلية االداب4المدرج41290010483 أدن 

يراما علي مروانحمص5617كلية االداب4المدرج42290010508 أدن 

يكنده محمد ماجد منال عليحمص5639كلية االداب4المدرج43290010476 أدن 

يأليسار رشيد الحسي  حمص5811كلية االداب4المدرج44290010487 أدن 

يأريام محمود الشبيطحمص5914كلية االداب4المدرج45290010500 أدن 

يرهف باسم عثمانحمص5951كلية االداب4المدرج46290010501 أدن 

يبثينة مصلح عودةحمص6060كلية االداب4المدرج47290010496 أدن 

نا محمد اليوسفحمص6106كلية االداب4المدرج48290010459 يمت  أدن 

يفاطمه احمد الخض حمص6171كلية االداب4المدرج49290010542 أدن 

ينبيها احمد حسن آغاحمص6193كلية االداب4المدرج50290010513 أدن 

وخحمص6250كلية االداب4المدرج51290010532 يايه فرحان شر أدن 

يديمه عبد الهادي قرحاليحمص6842كلية االداب4المدرج52290010499 أدن 

يوئام محمد كنعانحمص7086كلية االداب4المدرج53290010520 أدن 

يحني   عادل نارصحمص7862كلية االداب4المدرج54290010477 أدن 

يمايا محمد ريشهحمص8637كلية االداب4المدرج55290010502 أدن 

يمرح عبدالمعطي قناطريحمص8660كلية االداب4المدرج56290010536 أدن 

ينور محمد الجابرحمص8826كلية االداب4المدرج57290010541 أدن 

يحال علي ابراهيمحمص10012كلية االداب4المدرج58290010494 أدن 

يمنال عبد الحفيظ محرمحمص10301كلية االداب4المدرج59290010466 أدن 

علميمحمد عمران محمد وليد زيدانحمص11201كلية االداب4المدرج60290010486

علمينور الدين احمد الجندليحمص11240كلية االداب4المدرج61290010474

علميايليا عيىس فزعحمص12299كلية االداب4المدرج62290010534



علميحمزه حيدر رشيدحمص12798كلية االداب4المدرج63290010531

علمييزن جهاد اليونسحمص13550كلية االداب4المدرج64290010461

علميمهيار منذر السبعهحمص15697كلية االداب4المدرج65290010540

علميمحمد منهل حمودحمص16964كلية االداب4المدرج66290010515

علميمحمد محمود الخالدحمص17567كلية االداب4المدرج67290010524

علمياسماء ادهم رجوبحمص18505كلية االداب4المدرج68290010478

علميزينة مأمون مندوحمص18602كلية االداب4المدرج69290010535

علميساجده رجب يونسحمص18603كلية االداب4المدرج70290010472

كاويحمص18621كلية االداب4المدرج71290010497 علميسوزان عدنان العبيد الت 

علميفاديا محمد طالب الجوجهحمص18644كلية االداب4المدرج72290010468

علميلبنه فايق السباعيحمص18656كلية االداب4المدرج73290010505

علمينور عبد الحليم مندوحمص18713كلية االداب4المدرج74290010495

علميعبت  محمد طالل سيف الدينحمص19027كلية االداب4المدرج75290010507

علمياشاء رياض النحاسحمص19163كلية االداب4المدرج76290010465

علميتسنيم عزمي الحدادحمص19195كلية االداب4المدرج77290010517

علمينج  محمد بدر الدين عجميحمص19370كلية االداب4المدرج78290010518

علميسهر منذر عيىسحماة20109كلية االداب4المدرج79290010526

علمياروى هيثم بوديحماة20431كلية االداب4المدرج80290010583

يمريم صالح طالبحماة5359كلية االداب4المدرج81290010460 أدن 

يرنا دريد تامرحماة5779كلية االداب4المدرج82290010509 أدن 

يرهام سمؤل العبد هللاحماة5780كلية االداب4المدرج83290010512 أدن 

علميجان مخائيل سعدهحماة12424كلية االداب4المدرج84290010538


