
يمسلسل
الفرعاسم الطالبمصدر الشهادةرقم االكتتابعنوان القاعةالقاعةالرقم االمتحان 

يحسي   عبدالرحمن المهديدمشق4360كلية االداب5المدرج1290010613 أدن 

علميهزار راتب اليوسفحمص20082كلية االداب5المدرج2290010554

يارا يوسف الميهوبحمص20096كلية االداب5المدرج3290010567
علمي

 عليحمص20554كلية االداب5المدرج4290010605
علميمايا معي  

علميغزل نارص ديبهحمص20847كلية االداب5المدرج5290010559

علميأيه ناظم محمدحمص21591كلية االداب5المدرج6290010615

علميشيماء هشام النفرهحمص21740كلية االداب5المدرج7290010593

علميمي منذر رحالحمص21914كلية االداب5المدرج8290010608

علميبراءة هيثم سعيدحمص22108كلية االداب5المدرج9290010579

علميمرام موىس اسماعيلحمص22574كلية االداب5المدرج10290010586

علميايمان محمود محمودحمص22770كلية االداب5المدرج11290010582

علميريم محمد السالمحمص22918كلية االداب5المدرج12290010596

علميبسمه عبدو المحمدحمص23069كلية االداب5المدرج13290010592

علميرنا صالح الخليلحمص23191كلية االداب5المدرج14290010597

يحمص23334كلية االداب5المدرج15290010557
ين  علميرغد عبد الجواد البي 

علميعال محمد الصاجحمص23355كلية االداب5المدرج16290010623

يحمص23359كلية االداب5المدرج17290010626 علميهناء محمود الزعن 

علميهزار نور الدين سلهبحمص23434كلية االداب5المدرج18290010609

علميروز اديب االبراهيمحمص23445كلية االداب5المدرج19290010581

هحمص24005كلية االداب5المدرج20290010616 علميامتثال باسم شقي 

علمينادره سامر الشاميحمص24256كلية االداب5المدرج21290010602

علميإيالف مصطف  جنبالطحمص25203كلية االداب5المدرج22290010566

يحمص25457كلية االداب5المدرج23290010550 علميآيه محمد الصلين 

علميهنادي راكان المرعيحمص25810كلية االداب5المدرج24290010564

علميوالء محمدخي  ديابحمص25816كلية االداب5المدرج25290010565

علميحال امي   حسنحمص26058كلية االداب5المدرج26290010544

علميكلبهار صالح بركلحمص26155كلية االداب5المدرج27290010551

ي مسابقة
 
ية:الطالب المسجلي   ف حمص-اللغة االنكلي  



علميلم حسام الدين المرصيحمص26161كلية االداب5المدرج28290010555

علميماري علي خليلحمص26171كلية االداب5المدرج29290010588

يحمص53كلية االداب5المدرج30290010610
يعزمي عبد السالم الداالن  أدن 

يالحسن باسل علياحمص177كلية االداب5المدرج31290010585 أدن 

ياحمد نبيل الخطيبحمص188كلية االداب5المدرج32290010624 أدن 

ياياد محمد الكدروحمص189كلية االداب5المدرج33290010617 أدن 

يالياس زكوان كاسوحهحمص1142كلية االداب5المدرج34290010603 أدن 

يطالل عثمان طهحمص2060كلية االداب5المدرج35290010560 أدن 

يمحمد رامز رحالحمص2566كلية االداب5المدرج36290010572 أدن 

ينديم حسن ديبحمص3926كلية االداب5المدرج37290010594 أدن 

يغسان نعسان بكورحمص4425كلية االداب5المدرج38290010578 أدن 

يمهند خالد الراعيحمص4609كلية االداب5المدرج39290010569 أدن 

يدرغام صالح عثمانحمص5123كلية االداب5المدرج40290010622 أدن 

يهدى يارس سويدحمص5559كلية االداب5المدرج41290010553 أدن 

يكنده رامز الكيالحمص5638كلية االداب5المدرج42290010549 أدن 

يفاتن محمد خي  فارسحمص5697كلية االداب5المدرج43290010621 أدن 

يهزار مفيد مندوحمص5725كلية االداب5المدرج44290010630 أدن 

ي االصيلحمص5865كلية االداب5المدرج45290010576
يمرح طون  أدن 

يمريم محمد الحسي  حمص6175كلية االداب5المدرج46290010545 أدن 

يهدى محمد خي  الرضوانحمص6179كلية االداب5المدرج47290010547 أدن 

يآالء مصطف  الطالبحمص6198كلية االداب5المدرج48290010575 أدن 

يايلينا غسان ابراهيمحمص6332كلية االداب5المدرج49290010570 أدن 

يماري عالء الدين القبيليحمص6407كلية االداب5المدرج50290010627 أدن 

يمريانا معن غاليحمص6705كلية االداب5المدرج51290010619 أدن 

يآيه ماجد زكرياحمص6729كلية االداب5المدرج52290010620 أدن 

يدياال محمد االحمدحمص6841كلية االداب5المدرج53290010584 أدن 

يروان ايهم الحسنحمص6844كلية االداب5المدرج54290010625 أدن 

يحمص6904كلية االداب5المدرج55290010599 يحنان مهند قنداقج  أدن 

يزينب عيىس محمدحمص6971كلية االداب5المدرج56290010628 أدن 

ي الحمدحمص7601كلية االداب5المدرج57290010548
ي هان 

يامان  أدن 

يسارة راسم الجنيدحمص8179كلية االداب5المدرج58290010562 أدن 



ى محمود الرمضانحمص9991كلية االداب5المدرج59290010556 يبشر أدن 

يلورا عبد الحليم حسينوحمص10254كلية االداب5المدرج60290010595 أدن 

يحمص10818كلية االداب5المدرج61290010604
يفاطمه خالد الكاخ  أدن 

علميعبد الرحمن صفوان العجميحمص11072كلية االداب5المدرج62290010573

يحمص11548كلية االداب5المدرج63290010568
علميأنس سامر الوفان 

علميماهر حاتم العزوحمص13433كلية االداب5المدرج64290010580

علميدانيال هاشم ديبحمص14406كلية االداب5المدرج65290010587

ي مطانس عوضحمص14958كلية االداب5المدرج66290010612 علميكان 

علمييزن باسم عيدحمص15008كلية االداب5المدرج67290010552

علميغدير محمد نور الدينحمص15740كلية االداب5المدرج68290010563

علميمحمد نزير صقرحمص15908كلية االداب5المدرج69290010629

علميماسه محمد صفوان الخوجهحمص18678كلية االداب5المدرج70290010558

ه حسان عبد الدايمحمص18695كلية االداب5المدرج71290010577 علميمي 

علميحني   عزام عبد الهاديحمص19007كلية االداب5المدرج72290010574

يحمص19545كلية االداب5المدرج73290010571
علميفلك خالد الصالحان 

علميآيه ابراهيم الحسي  حمص19565كلية االداب5المدرج74290010589

علميبتول أحمد اليوسفحمص19575كلية االداب5المدرج75290010601

علميمن  محسن سالمهحماة18168كلية االداب5المدرج76290010611

علميرغد محسن احمدحماة19267كلية االداب5المدرج77290010614

علميبراء منذر ابراهيمحماة20433كلية االداب5المدرج78290010590

علميمريم علي ابراهيمحماة20578كلية االداب5المدرج79290010606

علمينور نزار حمودحماة20587كلية االداب5المدرج80290010546

علميلبانه حامد عليحماة21937كلية االداب5المدرج81290010618

يحسي   هايل ديوبحماة1118كلية االداب5المدرج82290010600 أدن 

علميأمجد محمد حسنحماة12444كلية االداب5المدرج83290010607

يرند اياد الخطيبالحسكة3883كلية االداب5المدرج84290010591 أدن 


