
الجامعةاالسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

يدمشق114730 أدب 
ن دمشقابتسام احميدان الحسي 

يريف دمشق22503 دمشقاروى محمد احمدأدب 

يريف دمشق38325 دمشقارساء برهان قارصليأدب 

يدمشق411475 دمشقارساء بالل ابواصبعأدب 

يريف دمشق58330 دمشقارساء محمد وليد شاميأدب 

يريف دمشق65378 دمشقارساء نذير طالبأدب 

يدمشق710331 دمشقاسماء احمد شاكرأدب 

يريف دمشق83346 دمشقاعتدال بسام حمشوأدب 

يريف دمشق97136 دمشقامل محمد اسامه القادريأدب 

يريف دمشق103191 دمشقامنه سالم العيىسأدب 

يريف دمشق115039 ة محمد باكي أدب  دمشقامي 

يدرعا12237 ن مأمون الدياتأدب  دمشقامي 

يدمشق131609 دمشقانس محمد الخالد النجارأدب 

يريف دمشق147662 دمشقايه صفوان زيتونأدب 

يريف دمشق155790 دمشقأري    ج محمد زين الدينأدب 

يريف دمشق167160 يف محمودأدب  دمشقآية رسر

يدرعا177204 دمشقآيه يارس الحريريأدب 

يدمشق1812698  حج عليأدب 
ن دمشقبدريه حسي 

يريف دمشق192854 يأدب 
دمشقبدور وليد اللوبابن

يريف دمشق205067 ى ابراهيم شواكأدب  دمشقبشر

يريف دمشق217680 دمشقبيان خالد نخلهأدب 

يدمشق2214406 دمشقبيان محمد نوحأدب 

يدرعا235893 دمشقتيماء احمد الحريريأدب 

يالسويداء243005 ن سند الحمودأدب  دمشقجني 

يريف دمشق257209 دمشقجودي محمد مروان سيبايأدب 

يريف دمشق267702 دمشقحال رمضان االحمدأدب 

يدمشق2713145 يأدب 
دمشقحنان نارص الليموبن

يالسويداء282009  رمزي غزاليأدب 
ن دمشقحني 

يريف دمشق298783 ن سامر السمانأدب  دمشقحني 

يدمشق3013845 ن سهيل محمودأدب  دمشقحني 

يريف دمشق317711 دمشقختام عدنان العثمانأدب 

يدمشق3214432 يأدب 
دمشقدارين علي خوالبن

يريف دمشق338828 دمشقدانيا جهاد كشكوشأدب 

يدمشق341676 يأدب 
وب  دمشقداود عمار البي 

يريف دمشق352508 دمشقدعاء اسعد السمي أدب 

يالرقة362781 دمشقدياال زيدان درويشأدب 

ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يريف دمشق377254 دمشقراغده ابراهيم كحيلأدب 

يدرعا385855 دمشقرغد احمد الخليلأدب 

يريف دمشق393115 دمشقرند يوسف حروبأدب 

يريف دمشق4010462 دمشقرهام أحمد النشأدب 

يريف دمشق413188 دمشقرهف ماهر حسنأدب 

يدرعا4210190 دمشقروزلي عماد ناصيفأدب 

يدمشق4314489 دمشقروضه طاهر المحمدأدب 

يريف دمشق449130 دمشقريم حسن عبدالرحيمأدب 

يريف دمشق452326 دمشقزهره عبد القادر المواسأدب 

يريف دمشق465178 يأدب 
دمشقزينب فيصل قيشابن

يدمشق4713977 دمشقسالي معن محمدأدب 

يريف دمشق487812 دمشقسدره محمد علي حصويهأدب 

يدمشق4912105 دمشقسدره محمد قلب اللوزأدب 

يدرعا507636 يأدب 
دمشقسالف احمد الراضن

يدمشق5113318 دمشقسالم اسامه الكودأدب 

يدمشق5213336 دمشقسهام باسل الدرويشأدب 

يدمشق5314534 دمشقسوسن ابراهيم االحدبأدب 

يالقنيطرة542269 دمشقسيدرة احمد دواسأدب 

يريف دمشق552261 يأدب  دمشقشفاء عمر الضمي 

يريف دمشق567388 دمشقشهد خالد مشمشأدب 

يريف دمشق579374 دمشقشهد عبدهللا رزقأدب 

يدمشق5814789 دمشقصبا سمي  الراغبأدب 

يريف دمشق599397 دمشقصبحيه اسعد حمزهأدب 

يريف دمشق609407 دمشقصفا ماجد الخطيبأدب 

يدمشق615376 دمشقعبد هللا حاتم العمر الرجاأدب 

يالسويداء622259 يأدب 
دمشقعرين فواز الشعرابن

يريف دمشق637409 دمشقعال خالد الخماشأدب 

يدمشق645434 دمشقعالء الدين مني  ابراهيمأدب 

يريف دمشق655251 دمشقعهود محمدصالح دردرأدب 

يريف دمشق666450 دمشقغاليه خليل االبراهيمأدب 

يالسويداء671358 دمشقغزل سمي  بدويأدب 

يدمشق6810829 دمشقغزل واصل الخلفأدب 

يريف دمشق692076 يأدب  دمشقغفران محمد اكرم بوابيج 

يدمشق7013399 ن عرقسوسيأدب  دمشقغفران محمدتيسي  ابوعي 

يدمشق7112163 دمشقفاطمه ابراهيم الشحادهأدب 

يريف دمشق7210416 دمشقفاطمه خالد عابدهأدب 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يدمشق7310424 وديأدب  دمشقفاطمه محمد الجي 

يريف دمشق745529 دمشقفهميه ماجد الهسأدب 

يريف دمشق759651 يأدب  دمشقكينيا امجد الحلب 

يريف دمشق769652 ن حسنأدب  دمشقالرا امي 

يريف دمشق777450 ن بسام معينهأدب  دمشقلجي 

يريف دمشق782991 دمشقلما عبد الفتاح حسنأدب 

يالسويداء791395 دمشقلميس كمال كرومأدب 

يريف دمشق807919 دمشقليل سعيد الجيأدب 

يالسويداء811396 دمشقليل فؤاد وانليأدب 

يدمشق8211773 ن ايهاب ابو عريضهأدب  دمشقلي 

يدمشق8310084 ن نزار ونوسأدب  دمشقلي 

يريف دمشق842498 دمشقمايا محمد هنداويأدب 

يدمشق855771 دمشقمحمد المأمون عبد الرحمن الرقيق سلكأدب 

يريف دمشق86731 ن نوفلأدب  دمشقمحمد امي 

يدمشق871906 ن نانوأدب  دمشقمحمد بكر امي 

يدمشق882959 دمشقمحمد خالد جودت منصورأدب 

يريف دمشق89261 دمشقمحمد عطية القاسمأدب 

يدمشق905697 دمشقمحمد علي جبهأدب 

يدرعا911608 دمشقمحمد عمر تركيهأدب 

يدمشق924516 دمشقمحمد لؤي زينأدب 

يدمشق934637 وأدب  دمشقمحمد نصي  عماد شخاشي 

يدمشق945834 دمشقمحمدعامر عمار طويلهأدب 

يريف دمشق95474 دمشقمحمود خالد عموشأدب 

يريف دمشق969740 دمشقمرام كمال علوانأدب 

يريف دمشق979745 دمشقمرح بسام داوودأدب 

يدمشق9812556 يأدب  دمشقمرح محمد رياض كعكه ج 

يريف دمشق997501 دمشقمريم احمد خطابأدب 

يريف دمشق1007502 دمشقمريم ايمن الطحانأدب 

يدمشق10112900 دمشقمريم سعيد يحب أدب 

يدمشق10212568 دمشقمريم محمد المعلمأدب 

يريف دمشق103355 دمشقمعتصم محمود ابو طهأدب 

يريف دمشق1049824 دمشقمبن طه حاج موسأدب 

يدمشق10512914 دمشقمبن محمود فيتوريأدب 

يالسويداء1062384 نا يوسف عبد الخالقأدب  دمشقمي 

يالالذقية1077997 دمشقميس محمد داؤدأدب 

يدمشق10811417 دمشقناريمان شاهر جلولأدب 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يدمشق10910184 دمشقنبيله نضال دادوأدب 

يريف دمشق1109911 دمشقنسيم بشي  سليمانأدب 

يدمشق11113594 دمشقنور الهدى موفق دحوسأدب 

يدمشق11214675 دمشقنور ايمن العليأدب 

يريف دمشق1132541 دمشقهبة عز الدين معتوقأدب 

يدمشق11413606 دمشقهبه سعيد العسليأدب 

يريف دمشق11510036 دمشقهدى علي شحودأدب 

يريف دمشق1163067 دمشقهناء محمود الجاهوشأدب 

يدمشق11712631 دمشقهيا سامر محمد نورأدب 

يدمشق11813641 دمشقوصال محمد المرصيأدب 

يريف دمشق11910117 دمشقوفاء خالد الموس الخلفأدب 

يدمشق12012643 دمشقوالء نبيل الحكيمأدب 

يالسويداء1211587 دمشقوئام سامر عبيدأدب 

يدمشق12210836 دمشقيارا صالح عليأدب 

يدمشق12312965 دمشقيارا وسيم القداحأدب 

يدمشق1246084 دمشقيارس سمي  الديريأدب 

يدمشق125122 دمشقيزن أحمد السالمهأدب 

يدرعا1265837 دمشقيمامه محمود الطلبأدب 

يريف دمشق1276204 دمشقيمبن حسن العيىسأدب 

دمشقارساء عصام الرفاعيعلميريف دمشق12826512

دمشقاسالم جاسم العوادعلميدير الزور12914033

دمشقاالء محمد منورعلميدمشق13032992

ن جمال الدينعلميدمشق13137628 دمشقامان محمد امي 

دمشقايات محمد محمدعلميريف دمشق13227899

دمشقايات محمود الفوالعلميريف دمشق13332460

دمشقاية حسام الدين عيىسعلميدمشق13433013

دمشقايمان محمد غنومعلميدمشق13539329

يعلميدرعا13622956
دمشقإرساء سليم البلجن

دمشقأمجد عدنان الخلفعلميالقنيطرة1377528

دمشقأمل محمد مرعيعلميريف دمشق13823547

ة محمد خي  يزبكعلميريف دمشق13933990 دمشقأمي 

دمشقأمينه محمد الشحتعلميريف دمشق14033823

دمشقأنسام يوسف حلومعلميريف دمشق14133824

دمشقآالء يونس الجوجوعلميريف دمشق14232954

دمشقآيات محمد الشحاداتعلميدرعا14322537

نعلميدمشق14436774 دمشقآيات محمد عني 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

دمشقآية محمد الحفارعلميدمشق14533017

دمشقآيه ماهر عجانعلميريف دمشق14635288

دمشقآيه محمد تيسي  العبيدعلميدمشق14735278

يعلميدمشق14833301 دمشقآيه محمد مهدي الرياب 

دمشقآيه يوسف الحريريعلميدمشق14935002

دمشقبتول آصف موسعلميحماه15022241

دمشقبتول رامز عليعلميدمشق15137084

دمشقبتول فؤاد محمدعلميريف دمشق15226726

دمشقبتول محمد جحجاحعلميريف دمشق15324469

دمشقبراءه وليد األبرشعلميريف دمشق15422100

دمشقبسمه محمد عبد الوهابعلميريف دمشق15537136

دمشقبشار االسد احمد احمدعلميالقنيطرة1565342

دمشقبلقيس بسام ابورشدانعلميريف دمشق15735301

دمشقبنان حمود الهنديعلميدمشق15841122

دمشقبيان احمد صبحهعلميريف دمشق15928106

دمشقبيان عبدو الشعارعلميدمشق16034203

دمشقبيان محمد شمس الدينعلميدمشق16132018

دمشقتاله محمد بحرةعلميدمشق16233042

دمشقتاليه غسان زهرهعلميريف دمشق16334088

دمشقتسنيم مندل ابو السلعلميدمشق16435882

دمشقثراء وليد شاحوطهعلميريف دمشق16535859

دمشقجمول خالد عمرعلميريف دمشق16622105

يعلميريف دمشق16734401
دمشقجودي أيمن الحلوابن

دمشقجودي غسان معموليعلميدمشق16837246

دمشقجينان ممدوح حموتوعلميدمشق16940625

دمشقحسناء محمد عطا اللوعلميدمشق17033489

دمشقحال هيثم القادريعلميريف دمشق17126500

دمشقحنان علي حامدعلميدمشق17233061

 هشام بعلبكيعلميريف دمشق17324719
ن دمشقحني 

دمشقحيدر عطيه الخليلعلميدمشق17425306

ي هاللعلميدمشق17533065 دمشقدانة طالل حج 

دمشقدعاء محمد عماد الريسعلميدمشق17632071

يعلميدمشق17739890 دمشقدعاء هيثم سته ج 

دمشقدلع باسل يوسفعلميدمشق17837111

دمشقديار شحاده فرجعلميدمشق17926793

يعلميريف دمشق18026821
دمشقديمة عامر نشواب 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

دمشقراما جمال سعد الدينعلميريف دمشق18137734

يعلميريف دمشق18224831
دمشقراما سامر سلطابن

يعلميدمشق18336640 دمشقراما سامر كوسج 

يعلميريف دمشق18426556
دمشقراما محمدمعاذ اوطه باسر

دمشقرانيا مني  علوشعلميريف دمشق18537191

دمشقربا احمد علي جانعلميدمشق18638646

دمشقرب  ساطي مرعيعلميدمشق18739412

ن الحالقعلميدمشق18840695 دمشقرب  محمد تحسي 

دمشقرغد انس الرفاعيعلميريف دمشق18929045

دمشقرغد أيمن عبيديعلميدمشق19037815

يعلميريف دمشق19123119
دمشقرغد بشي  الغالييبن

دمشقرغد محمود يوسفعلميريف دمشق19236094

دمشقرفيف عبد الرحمن زكرياعلميدمشق19333787

دمشقرهام نعيم عفيصهعلميدمشق19437833

دمشقرهام يارس الشايبعلميريف دمشق19533467

دمشقرهف محمدموفق شبيبعلميريف دمشق19634486

دمشقروان رياض عبيدعلميريف دمشق19736143

دمشقروان سمي  الرفاعيعلميدمشق19840732

دمشقروان محمد نبيل زيتونهعلميدمشق19932083

دمشقروال محمد حسام ابو الذهبعلميريف دمشق20034493

 احمد القوتليعلميدمشق20139084
دمشقروبى

دمشقرؤى رضوان طويلهعلميدمشق20241197

دمشقرؤى علي مسعودعلميالقنيطرة2038570

دمشقرؤى محمد بشار الشيخ نعيمعلميريف دمشق20424207

دمشقريم توفيق الحالقعلميريف دمشق20523265

يعلميريف دمشق20626116
دمشقريم سامر المسوب 

ن الرجاعلميالقنيطرة2078368 دمشقزهراء محمد امي 

دمشقزهراء محمد غاويعلميريف دمشق20824573

دمشقساره عبدهللا طبيخعلميدمشق20936427

دمشقساره عمر الحالقعلميريف دمشق21034508

دمشقسدرة ماجد الشيخ عمرعلميريف دمشق21133275

ن سنكريعلميدمشق21240088 دمشقسدره المنتىه معي 

دمشقسدره محمدعمار خواجكيهعلميدمشق21336891

دمشقسنا برهان الكرديعلميدمشق21432259

يعلميريف دمشق21534540
ن
دمشقسنا مازن صاف

دمشقسندس غسان قاسمعلميريف دمشق21624511
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يعلميريف دمشق21737493
دمشقسندس موفق عروابن

دمشقسيدرا احمد امونهعلميريف دمشق21822142

دمشقسيدرا محمد يعقوبعلميدمشق21940794

دمشقسيدره محمد عبد هللاعلميريف دمشق22027000

دمشقشام فريد قويدرعلميريف دمشق22134554

دمشقشحاده رمضان محمدعلميالقنيطرة2227511

دمشقشفاء اكرم البشي علميريف دمشق22333675

نعلميدمشق22436742 دمشقشمس خالد حسي 

كو سعد عمرعلميدمشق22522333 دمشقشي 

دمشقصبا غسان عبد الرحمنعلميدمشق22633154

دمشقعائشه محمود عبيديعلميريف دمشق22736381

دمشقعبد الرحمن طارق محمودعلميالقنيطرة2285298

دمشقعبد هللا سمي  عبد تشعلميدمشق22917235

دمشقعال محمد خي  هيكلعلميدمشق23040173

دمشقغفران بشار المرصيعلميريف دمشق23127423

دمشقغبن خالد علياعلميريف دمشق23233707

دمشقغبن محمد محمودعلميريف دمشق23335447

دمشقفاطمة خالد عرفهعلميريف دمشق23423749

دمشقفاطمة فيصل خليفةعلميريف دمشق23536461

يعلميريف دمشق23636477
ن القضمابن دمشقفرح حسي 

دمشقفرح سامر حسنعلميدمشق23732547

دمشقفرح مروان صنديدعلميالقنيطرة2388584

دمشقفيصل خالد الجوباسيعلميدمشق23927231

ن معن حبيبعلميدمشق24037166 دمشقكرستي 

دمشقآلل عبد القادر عبد القادرعلميريف دمشق24122946

يعلميدمشق24240287
يب  ن محمود كي  دمشقلي 

دمشقلينا بشار القدهعلميدمشق24340288

دمشقماريتا سامر عوضعلميدمشق24433991

دمشقماريز بسام عبودعلميدمشق24534024

قاويعلميدمشق24634307 دمشقماسه سامي رسر

دمشقمايا عدي الدربوليعلميريف دمشق24735489

دمشقمحمد حاتم احمدعلميدمشق24819150

دمشقمحمد حسام البغداديعلميريف دمشق24919236

دمشقمحمد سامر الخيميعلميدمشق25021885

دمشقمحمد عصام البطلعلميدمشق25130205

دمشقمحمدخي  وليد صالحعلميريف دمشق25219318
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

دمشقمحمدنرص محمدنزار الشيخهعلميدمشق25317145

دمشقمرح زياد نارصعلميدمشق25437185

دمشقمرح مصطفن كنجوعلميالقنيطرة25510089

دمشقمروة محمد محمدعلميريف دمشق25637832

دمشقمروه ابراهيم سعديهعلميريف دمشق25733744

دمشقمفيدة شاهر سعد الدينعلميدمشق25832968

دمشقمالك فراس الشبليعلميدمشق25935764

يعلميدمشق26036762
ن
دمشقمي باسل السيوف

دمشقمي كمال عيىسعلميريف دمشق26127193

دمشقمي هاشم طهعلميدمشق26236502

دمشقناتالي عاضي صمونعلميدمشق26334101

دمشقناريمان خالد عقلةعلميريف دمشق26427929

دمشقنانىسي طالل زودةعلميريف دمشق26526750

دمشقنغم جودت اسعدعلميدمشق26640970

دمشقنور ابراهيم جاويشعلميدمشق26738475

يعلميريف دمشق26828743
دمشقنور الفضيله محمد الحورابن

يعلميريف دمشق26929201 دمشقنور الهدى عمار عراب 

دمشقنورالدين سامر قيىسيعلميدمشق27027823

دمشقنوروز مصطفن محمدعلميريف دمشق27124166

دمشقهبة نضال ديوبعلميدمشق27234148

ن قويدرعلميريف دمشق27323511 دمشقهبه حسي 

دمشقهبه عبدو الريسعلميريف دمشق27432882

دمشقهبه علي حميدعلميدمشق27537215

دمشقهدى شادي فروخعلميريف دمشق27636823

دمشقهديل ابراهيم عويجانعلميريف دمشق27727933

دمشقهديل محمد عليويعلميالسويداء2786828

دمشقهيا احمد محمدعلميريف دمشق27937863

يعلميريف دمشق28022674 دمشقوريف كمال الحليب 

دمشقوفاء سامي حسنعلميريف دمشق28125845

دمشقوفاء محمد حربعلميريف دمشق28222195

دمشقوالء وحيد المحمدعلميريف دمشق28328099

دمشقوئام زيد شيخ السوقعلميريف دمشق28435561

دمشقوئام علي معتوقعلميريف دمشق28536864

يعلميريف دمشق28624299 دمشقيارا ايمن الحلب 

دمشقيزن أحمد غزالعلميريف دمشق28715691

يحلب2883704 حلباحمد يارس العيىسأدب 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحلب289699 حلباسامه خلف الموسأدب 

يحلب2908771 حلبامل محمود مهندسأدب 

يحلب2919149 حلبايمان عمر حرحأدب 

يحلب2925376 حلبايه محمد عماد ملحمأدب 

يحلب2937448 حلبإيالف خالد محمد نورأدب 

يحلب2947449 أدب 
حلبإيالف محمود زعيي 

يحلب2954413 حلبأحمد محمد علي المرعيأدب 

يحلب2965598 حلبآيه يحب  مقرشأدب 

يحلب2978790 ى عدنان عموريأدب  حلببشر

يحلب2988072 يأدب  حلببيان محمد سبسب 

يحلب2998988  الحاج مرعيأدب 
ي مصطفن

حلبتهابن

يحلب3008081 حلبجودي عبدالحميد الشيحانأدب 

يحلب3015463 ن ايشمار جركسأدب  ن حلبحال ايشمار مي 

يحلب3027218 حلبحنان عدنان ايمامأدب 

يحلب3037055 حلبدانيه عبدالكريم جلبأدب 

يحلب3045191 يأدب 
حلبرغد أحمد حيابن

يحلب3056003 حلبرغداء ابراهيم الخلفأدب 

يحلب3066109 حلبرنده فواز الكدروأدب 

يحلب3076031 حلبرهام يحب  الحاج عليأدب 

يحلب3089242 حلبريم محمد بركلأدب 

يحلب3098130 حلبريم مروان الموسأدب 

يحلب3105820 حلبريم منذر جبسأدب 

يحلب3112784 حلبزكريا ابراهيم حديدالعبدهللاأدب 

يحلب3126893 حلبزهراء خرصن عمرأدب 

يحلب3135355 حلبزهراء عدنان رحمونأدب 

يحلب3146145 حلبزينب عباس جوالقأدب 

يحلب3157618 حلبسعاد محمد جمال فالحةأدب 

يحلب3166917 حلبسالم عبدالكريم شوبكأدب 

يحلب3176922 حلبسبن يارس العمرأدب 

يحلب3185990 حلبسيدرا عادل العلوأدب 

يحلب3192798 حلبشحادة ذيبان الخلفأدب 

يحلب3208164 حلبشهد عبدالحميد القاسمأدب 

يحلب3217641 حلبشهد فاخر وتارأدب 

يحلب3228174 حلبصباح مصطفن الحميميأدب 

يحلب3238179 حلبضج عمر معرستاويأدب 

يحلب3249285 ي رشيدأدب  ن حج  حلبعائشه حسي 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحلب3258186 حلبعفاف طارق العليأدب 

يحلب3267672 حلبعال عبد الفتاح عجانأدب 

يالرقة327505 حلبعلي عبد العبدهللاأدب 

يحلب3285534 أدب 
ن حلبعليا محمد الشاهي 

يحلب3295395 حلبغبن محمود منار قصابأدب 

يحلب3306035 حلبفاطمه علي الجاسمأدب 

يحلب3319572 حلبفاطمه محمد السماعيلأدب 

يحلب3328225 يأدب  حلبكفاء مني  احمد الحج 

يحلب3335078 حلبالنا ماجد علوانأدب 

يحلب3349329 حلبليالف عبدو يوسفأدب 

يحلب3359334 حلبماريا جورج دنهشأدب 

يحلب3369586 حلبمحاسن زياد قدح سليمأدب 

يحلب337618 حلبمحمد جمال الدين عسافأدب 

يحلب3388232 حلبمديحه محمد هوروأدب 

يحلب3397130 حلبنايا محمد حاج عوضأدب 

يحلب3409773 حلبنجالء محمد رامي المحمودأدب 

يحلب3416636 حلبنشين أحمد سامح آواوأدب 

يحلب3425081 حلبنغم ماجد نحاسأدب 

يحلب3436644 حلبنور محمد مجدميأدب 

يحلب3447789 حلبهدى أحمدظافر جشىأدب 

يحلب3455149 حلبهديل ادهم مهناأدب 

يحلب3467389 حلبهديل محمود نديم البكريأدب 

يحلب3479405 حلبهوزين عمر بريأدب 

يحلب3485892 حلبورده عادل الحسنأدب 

يحلب349730 يأدب  حلبوسام محمد نعمان الحاج 

يحلب3505082 حلبوسام محمود محيميدأدب 

يحلب3519418 حلبوالء عبدالسالم حرحأدب 

حلباحمد محمد الحاج حمودعلميحلب35214022

حلباسماء رضوان المعراويعلميحلب35319487

يعلميحلب35420213  حلب 
حلباسماء مصطفن

حلبامل فهد قطرانعلميحلب35521324

يعلميحلب35625982
ي سامي خابن

حلبأمابن

ن االبراهيمعلميحلب35727405 حلبأمينة حسي 

حلببتول عادل الشاهرعلميحلب35823534

ى محمد أحمدعلميحلب35923496 حلببشر

حلبتسنيم عصام سعيدعلميحلب36022689
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

حلبحسناء حسن كنوعلميحلب36122949

يعلميحلب36220265
حلبحال علي حسيبن

حلبحال محمد ماهر سنجقدارعلميحلب36321826

حلبخالد عبد الهادي نبهانعلميحلب36412644

حلبدانيه غسان عبد السالمعلميحلب36521653

حلبدالل محمد رشدي فراشعلميحلب36619664

حلبراما انس خواتميعلميحلب36725797

حلبراما صالح الدين فتالعلميحلب36825080

حلبرنا بكري سويدعلميحلب36919632

حلبروان عبدي محمدعلميحلب37025822

حلبروان محمد فراس شعارعلميحلب37122236

حلبروناهي محمد حمدوشعلميحلب37219092

حلبزلوخ نجيب علوعلميحلب37319095

حلبزينب مسلم دوايهعلميحلب37423633

حلبسارة محمد اليوسفعلميحلب37525146

حلبسدرة المنتىه محمود الحسنعلميالرقة37610722

حلبسدرة محمد حبابعلميحلب37720201

حلبسدره محمد مازن رسيوعلميحلب37821672

حلبسنا غسان جحجاحعلميحلب37922087

حلبسوزان عبد القادر السيدعلميحلب38026059

حلبشذى محمد جميل نورالدينعلميحلب38125184

حلبشهد بشار حاج عبد العزيزعلميحلب38225187

حلبشهد محمد صبجي عويرةعلميحلب38320352

حلبشيماء زكريا الكرمعلميالالذقية38421506

حلبضياءالدين احمد الصالح األحمدعلميالرقة3857674

يعلميحلب38614445
حلبطلحه محمد تلجبيبن

حلبعامر عادل الداليعلميحلب38712228

حلبعائشة رسالن عبيدعلميحلب38819308

حلبعبد المهيمن محمد رشدي فراشعلميحلب38910687

حلبعبدالوهاب حمود عتيقعلميحلب39016650

حلبعال خالد المحمدعلميحلب39119596

حلبعالء الدين ميشه تومهعلميحلب39212281

حلبفاطمة الزهراء حسام القنانعلميحلب39320377

حلبفداء اسماعيل الهاشمعلميحلب39422919

ن الخطيبعلميحلب39523621 حلبكوثر حسي 

حلبلببن عبدهللا عطارعلميحلب39620386
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

حلبلمياء أحمد رساجعلميحلب39721185

ن سعدهللا سماقيهعلميحلب39824679 حلبلي 

حلبمحمد صالح الدين قاسمعلميحلب39910250

حلبمحمد فهد محمدعلميحلب40014301

حلبمحمدصالح طارق طحانعلميحلب40110290

حلبمريم هشام بنحميدهعلميحلب40220523

يعلميحلب40324465
حلبميس طارق ياقب 

حلبهادية محمد بارودعلميحلب40425320

يعلميحلب40525327
حلبهديل عمر حزيبن

حلبوصال هيثم زينوعلميحلب40625340

يالالذقية4076727 ينارساء شحاده صالحأدب  تشر

يطرطوس4083048 أدب 
ينايمان طالل خرصن تشر

يالالذقية4095817 ينزينب فهيم جامعأدب  تشر

يطرطوس4103402 ينعال خليل عبدوأدب  تشر

يالالذقية4114942 ينغرام سميع جوالقأدب  تشر

يالالذقية4127766 يأدب 
ينفاطمة مني  تف  تشر

يحماه4137213 ينمدينه اسماعيل مسلمأدب  تشر

يالالذقية4145349 ينمريم صادق ديبأدب  تشر

يالالذقية4155028 فأدب  ينمنار غازي الرصن تشر

عيةالالذقية41657 ينجوى وليد تركرسر تشر

عيةالالذقية41787 ينهبه هللا عباس صاجيرسر تشر

ينآيه احمد محمودعلميالالذقية41818258 تشر

ينآيه محمد السعديعلميالالذقية41921267 تشر

ينبتول عبد الرحمن جميلعلميالالذقية42015720 تشر

ينجنا راسم كعديعلميحماه42122090 تشر

ينحال اكرم عيىسعلميالالذقية42219620 تشر

يندلع عصام صالحعلميالالذقية42318574 تشر

ينربا حسن فضليهعلميالالذقية42415206 تشر

ينريم ايمن مخلوفعلميالالذقية42515974 تشر

ينزينة طالل حبيبعلميطرطوس42610229 تشر

ينساره هيثم احمدعلميالالذقية42721453 تشر

يعلميالالذقية42821487 ينسندس غسان القصيب  تشر

ينشهد طالل خليلعلميالالذقية42915824 تشر

ينعبي  جالل برهومعلميالالذقية43019180 تشر

ينليال عمار عيىسعلميطرطوس43110500 تشر

ينمايا علي سلطانهعلميالالذقية43218242 تشر
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

ينمروى فهد معروفعلميطرطوس43311317 تشر

ينميس الريم ماجد حسنعلميحماه43422393 تشر

ينوداد صبجي كلشعلميالالذقية43515283 تشر

يحمص4366278 البعثارساء سالم ادريسأدب 

يحمص4376546 البعثاالء محسن الزيرأدب 

يحمص4387426 البعثامينه سعد هللا علوانأدب 

يحماه4396840 البعثآيات عساف الجنيديأدب 

يحماه4407157 ن عثمانأدب  البعثآيه حسي 

يحماه4417302 البعثآيه عماد علوشأدب 

يحمص4426057 البعثآيه فيصل المشعلأدب 

يحمص4436021 البعثآيه محمود بكور الدباغأدب 

يحمص4447156 البعثبتول احمد عيىسأدب 

يحمص4456651 البعثبراءه خالد الخلفأدب 

يحمص4467447 البعثبراءه عبد العزيز قسومأدب 

يحماه4477251 البعثبيلسان محمد احمدأدب 

يحماه4486030 البعثجودي عزام االحدبأدب 

يحمص449804  علي الحمودأدب 
ن البعثحسي 

يحمص4507429 ن عبد الحميد االحمدأدب  البعثحني 

يحمص4518397 البعثدعاء خلف الضاهرأدب 

يحماه4527513 ي بركاتأدب  البعثديانا صي 

يحمص4538463 البعثراما محمد وليد النائبأدب 

يحمص4546131 البعثرشا فيصل حسنأدب 

يحمص4557430 البعثرغد يحب  زيدانأدب 

يحماه4567590 البعثزهراء مازن وردأدب 

يحمص4577418 البعثزينب فراس ادنوفأدب 

يحمص4588744 البعثسالي رياض مندوأدب 

يحمص4597433 البعثسدره محمود النارصأدب 

يحمص4606752 البعثسالف محمود عباسأدب 

يحماه4618705 البعثصفا عبد هللا ماقوقهأدب 

يحمص4626682 كاويأدب  البعثصفا محمد الي 

يحمص4631287 البعثعبد السالم عمار العقالأدب 

يحمص4646646 يأدب 
البعثعبي  مرعي كاجن

يحماه4658803 أدب 
البعثفاطمة حسان الخرصن

يحمص4667436 ن األحمدأدب  البعثفاطمه امي 

يحمص467478 البعثفراس مخلص دهللأدب 

يحمص4689056 أدب 
ن البعثقمر غالب الياسي 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

يحمص4696313 البعثالرا أحمد دربوليأدب 

يحمص4706014 ن حسن االبرشأدب  البعثلي 

يحمص4716316 البعثلينا عزات الدنياأدب 

يحمص4727438 البعثماريا عيىس طالبأدب 

يحمص4736832 البعثنتالي عطيه عابدأدب 

يحمص4747439 البعثنور فوزي زيدانأدب 

يحمص4759373 البعثنورا رسي بهلوانأدب 

يحمص4763786 البعثهشام محمد الفحامأدب 

يحمص4771285 البعثيوسف احمد الحسنأدب 

البعثابراهيم منذر فياضعلميحمص47812590

البعثاحمد محمد مساعف عباسعلميحمص47911014

البعثاروى اياد صبحعلميحمص48020604

نعلميحمص48121138 ي محمد الحسي 
البعثامابن

البعثإيفانا قيرص طعمهعلميحماه48222253

البعثأبرار أحمد أصالنعلميحمص48320674

يعلميحمص48423737 البعثأسماء احمد الصليب 

البعثألمار باسل فنديعلميحمص48523643

البعثأيه محمد خليفهعلميحمص48622878

البعثآالء عدنان الزواهريعلميحمص48726512

البعثآيه أحمد منصورعلميحمص48823618

البعثآيه باسم االحمدعلميحمص48921145

البعثبتول صفوان شعبانعلميحماه49019042

البعثبتول علي المنصورعلميحمص49121438

البعثبتول فارس المحمودعلميحمص49226544

البعثبتول محمد السليمعلميحمص49323509

البعثبدور محمد قاسمعلميحمص49422682

البعثبراءه محسن الفارسعلميحمص49522163

يعلميحمص49621170 ى يوسف عراب  البعثبشر

البعثحسن حسام الصالحعلميحمص49712845

البعثحسن عبدهللا عيدعلميحمص49814233

نعلميحمص49913160 البعثحسن عدنان حسيي 

البعثحسن محمد جمعه هماشعلميحماه50011650

البعثحمزه بشار منياعلميحمص50111044

البعثدريه محمد وليد زيدانعلميحمص50225254

البعثدعاء صالح الدين الضاهر الخطيبعلميحمص50321933

البعثديمه زكي زكرياعلميحمص50423162
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ن
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البعثراما نضال الكرديعلميحمص50519952

البعثربا حاتم الخرصنعلميحمص50622882

البعثرجاء محمد السيدعلميحمص50719724

البعثرزان عصام خي  بكعلميحمص50822883

البعثرزان محمد سليمان عكاشعلميحمص50919726

البعثرغد جابر يوسفعلميحمص51021021

البعثرغد حامد السالمعلميحمص51123688

البعثرنيم هيسم العليعلميحماه51221861

البعثرهف شادي فاضلعلميحمص51323706

البعثرهف هايل العيىسعلميحماه51422987

البعثروان نضال العكيليعلميحمص51521646

يعلميحمص51623957 البعثروال رجب العج 

البعثرؤى حسن ججيعلميحمص51721019

البعثريان موفق كاخياعلميحمص51826634

البعثريم ابراهيم عباسعلميحماه51921381

البعثريم خالد دبدوبعلميحمص52020877

البعثزهور موس عثمانعلميحمص52122497

البعثزينب خليل محمدعلميحمص52223647

ي االبراهيمعلميحمص52320636 البعثزينب صي 

البعثسالي الياس طعمهعلميحمص52426656

البعثسالي يوسف اليونسعلميحماه52521886

البعثساندرا سليمان الدرويشعلميحمص52621277

ن العبيدعلميحمص52722065 البعثسج  ياسي 

البعثسدره حسام زعرورعلميحمص52819295

البعثسماح عبدالهادي العالويعلميحمص52924557

البعثسنا صالح كريدليعلميحمص53021712

البعثسنا غصوب الحدادعلميحمص53119305

البعثسنا محمد رائد اللبابيديعلميحمص53225462

يعلميحمص53320151
البعثسها محمد الجورابن

البعثسهر محمود عثمانعلميحماه53421773

البعثسيدرا محمد االبراهيمعلميحمص53521286

البعثعائشة إدريس الشحودعلميحمص53623051

البعثعبد هللا جهاد صابرعلميحمص53711802

البعثعشتار حيدر عباسعلميحمص53822959

البعثعلي مني  عروقعلميحمص53912977

البعثفاطمه ايمن رحالعلميحمص54019796
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ن
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ي جردوعلميحمص54123580
ن
البعثفاطمه عبد الكاف

البعثفاطمه محمد المحمدعلميحمص54222275

البعثكاسندرا عبدهللا نصارعلميحمص54324295

البعثكنانه آصف االبراهيمعلميحماه54423140

البعثليال سليمان الشدعلميحمص54524147

البعثليل محمد هيثم القشلقعلميحمص54619825

يعلميحماه54723100
ن كنان مبن البعثلي 

البعثلينا سليم الحكيمعلميحماه54821703

البعثماسة أنس عبد القيوم األتاسيعلميحمص54926737

البعثمايا سمي  ابراهيمعلميحمص55022945

ي ابراهيمعلميحمص55121088
البعثمايا طوبن

البعثمحمد باسل شيحانعلميحمص55211652

البعثمحمد حسام فررزاتعلميحمص55313634

البعثمدينه صالح معمعلميحمص55421809

البعثمريم جاسم الحمد الرصاهعلميدير الزور55514842

البعثمريم خليل الشيخ الياسعلميحمص55624448

البعثمنتىه مصطفن االحمدعلميحمص55723942

البعثمبن زياد زنطحعلميحمص55825712

ن جمعهعلميحمص55916921 البعثمني  امي 

ه عيىس سليمانعلميحمص56023719 البعثمني 

رانعلميحماه56121809 ن البعثمي يوسف خي 

البعثميس شحود شحيدةعلميحمص56220781

البعثميشيل مخلص دورهعلميحماه56310304

البعثميليسا نوفل العليعلميحمص56426758

البعثنغم احمد رسالنعلميحماه56521974

البعثنغم تميم مرهجعلميحمص56624471

البعثنغم مفيد االبراهيمعلميحمص56721388

البعثنوار ظافر عبدهللاعلميحمص56823890

يعلميحمص56919859
البعثنور محمد الحصبن

البعثنور محمود برادعيعلميحمص57025788

البعثنورهان يارس حمديعلميحمص57121909

البعثهاجر عبدالعليم المحمودعلميحمص57225808

يعلميحمص57319389
ن
البعثهاجر محمد علي الياف

البعثهازار بسام االحمدعلميحماه57423143

البعثهبه هيثم عودهعلميحمص57526795

البعثهدى عبد الحكيم العاشقعلميحمص57625831
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ن
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البعثهيا مؤيد محمدعلميحمص57720793

البعثوسام الياس الشاميعلميحمص57814002

البعثوالء سلمان غانمعلميحمص57924524

البعثوالء علي العكاريعلميحمص58024222

البعثيارا يارس الساحليعلميحمص58123987

ن طه طالسعلميحمص58220967 البعثياسمي 

ن اسماعيل السيدعلميحمص58311771 البعثياسي 

البعثيمام بدر االخرسعلميحمص58423933

يالحسكة5853831 الفراتاسيل يحب  االحمدأدب 

يالحسكة5863894 الفراتايفار سعد ابراهيمأدب 

يدير الزور5873228 الفراتايالف محمود العبد الحنانأدب 

يالحسكة5883232 الفراتايليسيا خمري عيىسأدب 

يالحسكة5893945 ى خرصن الخليفأدب  الفراتبشر

يالحسكة5904853 الفراتجميله خرصن اكنيهرأدب 

يدير الزور5914209 الفراتراما داود الشنتوريأدب 

يالحسكة5923041 الفراتساره ابراهيم الحاسهأدب 

يدير الزور5933383 الفراتسدرة هيثم العشاريأدب 

يدمشق59414028 الفراتشفاء عواد العليأدب 

يدير الزور5954601 الفراتكوثر ادهام العلي الصالحأدب 

يالحسكة5963439 الفراتنجالء محمد الكعودأدب 

يالحسكة5974476 أدب 
ن الفراتنهله محمد الحسي 

يدير الزور5983304 يأدب  الفراتنور جالل النويج 

الفراتارساء محمد حسنعلميالحسكة5999063

الفراتاالء حامد البلعطعلميدير الزور60012011

الفراتاليمام محمد حمدانعلميدير الزور60112342

الفراتربا محمدويس الحاج امريرعلميدير الزور60214336

ن محمد حسنعلميالحسكة6039174 الفراتمرسلي 

الفراتنور محمد شيخموسعلميالحسكة6049197

يحماه6056539 حماهبيان مصطفن الشيحانأدب 

يحماه6067703 حماهحال طارق العليأدب 

يحماه6078449 يأدب 
حماهرغد حسان الحزوابن

يحماه6086519 حماهزينة هالل االحمدأدب 

يحماه6096771 حماهشهد العسل علي شنتهأدب 

يحماه610280 حماهضياء الدين منار الحمصيأدب 

يالرقة6113078 حماهفاطمة مصطفن المحمدأدب 

يحماه6126866 حماههبه ميهوب السلومأدب 
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ي اختبار اللغة الفرنسية
ن
ن ف أسماء الناجحي 

حماهانعام محمد الشيخ بكورعلميحماه61320169

حماهأنسام مصطفن الخطيبعلميحماه61424592

ان الجمالعلميحماه61523660 حماهآن جي 

حماهآيه أحمد كفاعلميحماه61623263

حماهآيه بسام العتالعلميحماه61718317

ن اليوسفعلميحماه61819829 حماهآيه حسي 

حماهبتول عمار الديبعلميحماه61920060

حماهبراء نضال طباععلميحماه62015018

حماهبراءه هاشم الونوسعلميحماه62120118

ي الصالحعلميحماه62220065
حماهجورية هابن

حماهحنان يارس طوقاجعلميحماه62324651

حماهرغد رئيف سلومعلميحماه62422543

حماهرهف سمي  العكاريعلميحماه62520071

حماهروال خالد الضاهرعلميحماه62621034

يعلميحماه62719902
ي الرشوابن

ن
حماهسندس عبد الكاف

حماهعثمان محمد العبدوعلميحماه62811658

حماهغازي ابراهيم المحيميدعلميحماه62912721

حماهغزل باسم ابو حامضهعلميحماه63020830

حماهغفران يوسف العليعلميحماه63124040

يعلميحماه63223095 حماهفاطمة الزهراء علي صليب 

ي عكعكعلميحماه63318433
ن احمد هابن حماهلي 

حماهماريا علي االحمدعلميحماه63420084

يعلميحماه63521042
حماهمريم أكرم الصورابن

حماهملك طيب الراسعلميحماه63618284

حماهمنتىه عامر البناعلميحماه63719064

يطرطوس6382503 طرطوسساندي ديب زودهأدب 

يطرطوس6393420 طرطوسفاطمه أحمد كاكهأدب 

يطرطوس6403459 طرطوسكنانة سميع نعوسأدب 

يطرطوس641151 طرطوسمحمد خرصن قاسمأدب 

يطرطوس6421944 طرطوسمرح علي حمدانأدب 

يطرطوس6432551 ا ماجد جعفرأدب  طرطوسمي 

يطرطوس6443622 ن ابراهيم قباعأدب  طرطوسنيفي 

يطرطوس6451779 طرطوسهاديا حسام زينأدب 

يطرطوس6463686 طرطوسيمن مني  تقالأدب 

طرطوساليسا سمي  عروسعلميطرطوس64713366

يف منصورعلميحماه64819922 طرطوساليسار رسر
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طرطوسايمان اسد عليعلميطرطوس64912650

طرطوسآالء حاتم عبد هللاعلميطرطوس65012418

طرطوسآية علي سليمانعلميطرطوس6519777

طرطوسآيه محمد الضابطعلميطرطوس6528630

طرطوسباسل عيىس ابراهيمعلميطرطوس6536540

طرطوسبثينه محمد باسطعلميطرطوس6549463

طرطوسبراءة أحمد حسنعلميطرطوس6559318

طرطوسبيان خالد جلولعلميطرطوس65610369

طرطوسحليمة عبد النارص جنادعلميطرطوس65713726

طرطوسحنان حسن محمدعلميطرطوس65813419

 علي الشيخهعلميطرطوس65910709
ن طرطوسحني 

طرطوسدلع يارس احمدعلميطرطوس66010154

طرطوسديما علي ضفضوععلميطرطوس66112657

ن حمادةعلميطرطوس66212000 طرطوسدينا أمي 

طرطوسرشا هيثم سليمانعلميطرطوس6639214

طرطوسسكينه خالد اسماعيل عبد العالعلميطرطوس6648875

نعلميطرطوس66512712 طرطوسسناء نورس حسي 

طرطوسسيدرا اكرم محمودعلميطرطوس66612750

وق عبدهللا بكورعلميطرطوس66710420 طرطوسرسر

طرطوسصبا هيثم مصطفنعلميطرطوس66811520

طرطوسعبد اللطيف محمود حسنعلميطرطوس6694967

طرطوسفادي حسن درويشعلميطرطوس6703874

طرطوسليل علي كوساعلميطرطوس6718877

طرطوسلينا رائد طالبعلميطرطوس6728476

طرطوسمحمد ابراهيم ابو خضورعلميطرطوس6734730

طرطوسمنار ايمن جردوعلميحلب67425284

نعلميطرطوس6759576 طرطوسناديا يوسف قاضون ياسي 

طرطوسهدى خرصن السليمانعلميطرطوس6769486
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