
اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يحماة1891 حنانابراهيم اياد جفولأدب 

يحمص21708 مريمابراهيم حسن العظمأدب 

يحماة38007 بدريه شقفهاحسان خالد العطريأدب 

يحماة4933 حسنهاحمد أيمن احمدأدب 

يحماة5145 يأدب 
ريمااحمد بسام حساب 

يحماة6251 ابتهالاحمد عبد الرزاق عجاجأدب 

يحماة7338 نزههاحمد عمر ابو حاتمأدب 

يحمص81821 مريماحمد مأمون عزالدينأدب 

يالالذقية91862 طيبهاحمد محمد الخطيبأدب 

يحماة1060 أدب 
عليااحمد محمد بدر المصطف 

يالرقة111435 بتولاحمدأمي   اسماعيل الحمدالجاسمأدب 

يحمص121888 اموناسامه عبد القادر العليأدب 

يحماة131577 رقيهاسامه نظمي عيىسأدب 

يحلب14770 دونهاسماعيل يارس جاسمأدب 

يحماة151056 يأدب 
 
اء نعمان نعوف ميساءالب 

يحماة167679 بيداءالزهراء رياض جوهرهأدب 

يحماة17987 عزيزهالمقداد نعيم الخطيبأدب 

يحمص188018 بياناليسار يوسف االشقرأدب 

يحماة196569 جمانهامل حسام العبد هللا العبد الرحمنأدب 

يحماة206420 نجوىامل محمد اليوسفأدب 

يحماة21236 هدىامي   مدين العبدهللاأدب 

يحمص22548 ايمانانس ابراهيم عزيزأدب 

يحمص238094 عبب ايمان هيثم طالسأدب 

يحماة241657 اري    جايمن احمد الشبأدب 

يطرطوس25453 يأدب  نهاايهاب علي طنب 

يحماة261223 وزايهاب موفق الحاج يوسفأدب  فب 

يحماة277300 جهينهإالف علي درغامأدب 

يحماة28337 هأحمد أسامه الدوجانأدب  أمب 

يحماة291264 ميسونأحمد حسن نور الدين الخطيبأدب 

يحماة30156 سبتهأحمد خالد الجعبوأدب 

يادلب31209 منارأحمد سامر القدحأدب 

يحلب321808 ليناأحمد سامر عبد الهاديأدب 

بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف
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ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

يحماة331456 تركيهأحمد عبد الرحمن عبد الرحمنأدب 

يطرطوس34185 مىهأحمد عبد المعي   طعانأدب 

يحماة351495 أدب 
لميهأحمد غياث الخض 

يحماة365045 ايمانأحمد محمد حاج ابراهيمأدب 

يحماة375048 يأدب  ختامأحمد مصطف  الحج 

يحماة381536 ساميهأحمد مهيب المحمدأدب 

يحماة397153 سكيبهأركان يارس االبراهيمأدب 

يحماة407154 هالهأري    ج أحمد جوريهأدب 

يحماة418015 أميمةأري    ج حسن أبوحيدرأدب 

يحمص4231 ف عبد هللا العويدأدب  ايمانأرسر

يحماة43340 ف عمار الشقرهأدب  رائدهأرسر

يالالذقية441916 آمنهأكرم خليل جمعهأدب 

يحماة458115 ي فارس الوتارأدب 
مهاأماب 

يحماة461163 فتحيهأياد محمد جوخدارأدب 

يحماة478055 هناءآالء أحمد االبراهيمأدب 

يحماة487193 رؤىآالء عبداالمب  ديبأدب 

يحماة497761 اثينةآالء محمد القاسمأدب 

يحماة506675 وعأدب  نادياآنا ماريا عماد قب  

يحماة517065 صفاءآيه حسن عيىسأدب 

يحماة527081 حميدهآيه غياث حسنأدب 

يحمص5310527 حنانآيه نجيب النقيبأدب 

يحماة54146 رالباسل محمد محمد عليأدب 

يحماة55306 يأدب  رويدهباسل نزار حج 

يحماة568196 املبتول احمد الشالشأدب 

يحماة576063 ريمبتول جهاد الرفاعيأدب 

يادلب581727 فهيمهبتول عبد النارص العمرأدب 

يحماة591683 يأدب 
ميساءبدر الدين حسام غريوابر

يحماة601679 آمنهبدر حسن الحلواأدب 

يحلب611854 فتحيهبدر عالء الدين الدندنأدب 

يحمص621384 ليديابسام مظهر نصارأدب 

يحماة6363 هيفاءبشار خالد المرعيأدب 

يحماة641707 خلودبشار عبدالجبار العلي البكورأدب 
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يحمص652041 رنهبكر قحافه العامرأدب 

يحماة661764 غاليةبهاء الدين عبد اإلله كاخيهأدب 

يدمشق676477 يأدب 
ر
خالدهبيان خالد المرزوف

يحماة687644 ندىتاال نبيل الحمويأدب 

يحماة698267 كاويأدب  بيانتسنيم عبد هللا الموىس البر

يحماة706875 ي غازي المحمدأدب 
اسعافتهاب 

يحماة71197 نجاحجعفر سامر العليويأدب 

يالرقة722009  العليأدب 
صباحجعفر مصطف 

يحماة7365 عبب جهاد زكريا كرديهأدب 

يحلب741861 صفاءجهاد عبد السالم غاويأدب 

يحمص751351 كرجيهجودت محمد روحي الرفاعيأدب 

يحماة766640 يأدب 
سمرجيما فادي برشين 

يحماة77343 يأدب  عائشهحذيفه نزيه حلن 

يحماة781830 يأدب 
ميساءحسام عماد غاليين 

يحماة791003 رناحسن انور حسنأدب 

يحماة80308 هديهحسن طه المحمدأدب 

يحماة819 ليدياحسن محمد اليونسأدب 

يحماة82835 سكرهحسن نض هللا صبجي الشيخأدب 

يحمص832192 هناءحسن يوسف سليمانأدب 

يحماة84344 ميادهحسي   عبدالحكيم المحمودأدب 

يحماة851168 فاطمهحسي   عماد االبراهيمأدب 

يحماة861164 عائشةحسي   محمد الديريأدب 

يحماة871114 منالحسي   هايل القطريبأدب 

يحماة888305 ساميهحال علي ابراهيمأدب 

يحمص891240 جهيدهحمدان فهد االحمدأدب 

يحماة901004 وصالحمزه رامز نوىأدب 

يحماة917477 ليمونهحنان حسن العباسأدب 

يحماة927709 ميساءحني   سعيد العبد هللاأدب 

يحماة931963 ميادهحيدر حسي   الخالدأدب 

يحماة94777 اءحيدره عبد العزيز العبد هللاأدب  رسر

يحماة951273 فضهخالد أمي   سالم الجاسمأدب 

يحماة961169 اسمهانخالد حسن الحسنأدب 
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يحماة97558 منالخض  أحمد سقرأدب 

يحماة98433 فتخليل نصور حناأدب  مب 

يحماة996188 صفاءدانيا محمد االصفرأدب 

يحماة1008370 ناديهديانا فراس الخطيبأدب 

يحماة1011147 لينارامي طلعت زينوأدب 

يحماة1026449 لطيفهرانيا علي االبراهيمأدب 

يالرقة1034123 هندوزهردسه حميد عنونأدب 

يحماة1046515 يرسىرغد أحمد العكاريأدب 

يحماة1057069 وفاءرغد بدر الخطيبأدب 

يحماة106588 كوثررغد واسق خيوهأدب 

يطرطوس1073258 لمارها حسن احمد محمودأدب 

يحماة1087584 هرهام نزار عارفهأدب  سمب 

يحماة1096646 سدىرهف ابراهيم سكافأدب 

يحماة1108493 آسيهرهف باسم حيدرأدب 

يحماة1118497 هرهف سامر ابولصأدب  امب 

يحماة1127585 لبن رهف عبد الكريم المالأدب 

يحماة1138503 فريحهرهف فؤاد فطومأدب 

يحماة1141073 سحررواد بسام الصالحأدب 

يحماة1156426 نهادروال خازم الخازمأدب 

يحماة1166322 ايلي  رونيتا عمار نقوالأدب 

يحمص1172415 يأدب 
من رياض محمدخليل جحواب 

يحماة1187306 نجومهرئام منب  سالمأدب 

يدرعا1192757 غصونرئيف عمار القاسمأدب 

يحماة1206358 رودينهزهره موىس عصفورأدب 

يحلب1213191 حليمهزيدان محمدخب  العبدالعبوأدب 

يحماة1227531 حنانزينب احمد حاج ادريسأدب 

يحماة1236427 أدب 
هزينب علي مصطف  منب 

يحماة1246648 ي صوافأدب 
 
هناءزينه صاف

يحماة1257056 فاتنزينه ياسي   مشكلأدب 

يحماة1266651 نرسينساره غيث عوكانأدب 

يحمص127535 ميساءسامر عمران صالحأدب 

يحماة12869 ساميهسامي محمود الحسنأدب 
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يحماة1297552 بيداءساندي عبد السالم كحيلأدب 

يحماة1302168 حكمتسعيد عبدالحميد القشاشأدب 

يحماة13170 ريماسعيد محمد هيثم الحلبيهأدب 

يالالذقية1321377 ديماسلمان محمد ابو صقرأدب 

يادلب1331758 سىهسما نادر الندافأدب 

يحمص13410581 هسمر جمال فارسأدب  أمب 

يحماة1356654 ه ابراهيم نجارأدب  هالسمب 

يحماة136837 سماحسنان نزار اسماعيلأدب 

يحماة1379857 فطيمسوريه عبد الرحمن المحمدأدب 

يحماة1388640 اقبالسوسن ماهر عجميهأدب 

يريف دمشق139118 حياةشادي مالذ يعقوبأدب 

يحماة1407720 ندىشاديه عبد هللا علوشأدب 

يحماة1416770 أدب 
فاديهشام بشار الحسي  

يالقنيطرة142223 ركىسيشعيب درغام طعمهأدب 

يحماة1437537 سهاشيم بالل خلفأدب 

يحماة144313 فاطمهصائب يوسف العليأدب 

يحمص145939 أدب 
هيامصهيب عبد الحميد الحسي  

يحماة146199 يرسىضياء محمد العوضأدب 

يحماة147345 ضياءعامر عبد الرحيم الكناصأدب 

يحماة14872 عبب عامر محمد العموريأدب 

يحماة1498725 نارمانعائشه بسام خفيفأدب 

يحماة150149 انسحابعبد االله مصطف  دبوسأدب 

يدير الزور15195 فاتنعبد الجبار ايمن الحاج حسن السفانأدب 

يحمص152406 فهميهعبد الحميد وليد بكداشأدب 

يحماة153281 حاجهعبد الرحمن احمد المحمدأدب 

يحمص1542616 دوماعبد الرحمن عبد هللا شنوأدب 

يحمص15557 وفاءعبد الرحمن فراس سنبليأدب 

يالالذقية1562576 وفاءعبد الرزاق براء خالدأدب 

يحماة15717 حميدهعبد العزيز بسام األحمدأدب 

يحماة15843 عفافعبد العزيز فواز القمرأدب 

يحماة159319 يأدب  خديجهعبد هللا محمود الحلن 

يحماة16074 رويدهعبد هللا يحن  سالمهأدب 
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يحماة161141 صباحعبد النارص احمد احمدأدب 

يحمص162974 حميدهعبدالسالم اياد عودهأدب 

يالرقة163422 فاطمعبدالعزيز ابراهيم النايفأدب 

يحماة1642422 ضحوكعبدالعزيز محمد علوانأدب 

يحماة165123 روجيناعبدهللا غياث الملحمأدب 

يحمص1662713 وفاءعبدالمؤمن حاتم غزالأدب 

يالالذقية1672638 يرسىعز الدين زهب  فخروأدب 

يحماة168439 ياسمي  عزام محمد الشاويشأدب 

يالرقة169481 صفاءعقبه محمد االحمدأدب 

يحماة1707057 ميعال عبدالحسيب سليمانأدب 

يحماة1716522 سهيالعال محمد السلومأدب 

يحماة1726121 سمرعال محمد مزقأدب 

يحماة1731187 رغداءعالء احمد حسنأدب 

يحماة174440 ثناءعالء ايمن ابو كرشهأدب 

يحماة175192 بيانعالء سامر السليمانأدب 

يالرقة1761591 يرسىعلي ابراهيم المعليأدب 

يحماة177897 نجوىعلي أيمن غنومأدب 

يحماة178257 علي جهاد االبراهيمأدب 
تمارص 

يالالذقية1792684 ي مرادأدب  ذهيبهعلي حج 

يحمص180451 ايمانعلي حسن ديوبأدب 

يحماة1811125 جانيتعلي رزوق رزوقأدب 

يحماة1821177 غرنوقهعلي رمضان حنوفأدب 

يحماة183995 هناءعلي سليمان يوسفأدب 

يحماة184750 أري    جعلي سهيل عباسأدب 

يحماة185566 تغريدعلي عادل حمودأدب 

يحماة186193 سهامعلي عبد الحميد خدوجأدب 

يحماة1872682 حليمهعلي عبدهللا المباركأدب 

يحمص188537 نرسينعلي محمد صالحأدب 

يطرطوس189620 رباعلي معن فخورأدب 

يحماة190751 وجيههعلي موىس محرزأدب 

يحماة19121 رناعلي يارس االبراهيمأدب 

يحماة192867 منالعلي يارس خميسأدب 
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يحماة193395 مروهعمار احمد البحريأدب 

يحماة194844 رويدهعمار معروف ضواأدب 

يحماة1951242 فدوىعمار يارس العامودأدب 

يحماة1962777 يمنعمر عبد الرحمن بظأدب 

يحماة197403 يهعمر عبد الرزاق الحمودأدب  خب 

يحماة1982795 مريمعمر يحن  القطاشأدب 

يحمص1993022 سغبعيىس منذر الحمودأدب 

يحماة2006083 حنانغفران فندي المحمدأدب 

يحمص2013064 وزغيث عبد الكريم سليمانأدب  فب 

يطرطوس202523 أدب 
منالغيث محمد خض 

يالالذقية2032850 وفيدهغيدق غسان صالحأدب 

يحماة2042870 صوفيافادي نبيه االبراهيمأدب 

يحماة2056743 ميادهفاطمه عبد الرحمن علي سليمان صعبأدب 

يحماة2066483 ازدهارفاطمه محمود الحمودأدب 

يالالذقية2072873 عائشهفايز فؤاد القدورأدب 

يحماة2088864 اسمهانفريزه موىس السلومأدب 

يحماة2096655 ابتسامفال يوسف رحالأدب 

يحماة2108871 وز محمد جمولأدب  غادهفب 

يحماة2111093 ليدافيصل زيدون حموديأدب 

يحماة2128886 أدب 
نهادكارمن امي   برشي  

يحماة2136371 داليهكارول معي   عسافأدب 

يحماة2141263 ميساءكرم نارص اسماعيلأدب 

يحماة2151136 أدب 
ريمهكريم حسن الشيخ ياسي  

يحماة2166266 يأدب 
ايمانكنانه حسي   علواب 

يحماة2176657 ريتاالنا توفيق ابو عدلهأدب 

يحماة2187180 ندىالنا محم د عيىسأدب 

يحماة2198916 ميساءلجي   اسامه العزوأدب 

يحماة2208921 غيثاءلجينة يارس القاسمأدب 

يحمص2216232 انتصارلورين نوفل مرهجأدب 

يالالذقية2222932 نيفي  ليث عبد السالم سمندرأدب 

يحماة223939 قمرليث محمد ديبأدب 

يحماة2247108 غصونليل علي فياضأدب 
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يحماة2257494 رويدهلي   سمب  جوهرهأدب 

يحماة2267059 ديماماري أيهم حاتمأدب 

يحماة2276662 مىهماري حيدر نجارأدب 

يحماة2281195 نبيلهمازن صالح طاهرأدب 

يحماة2297495 نجاحمايا ايرس جوهرهأدب 

يحماة2307612 جمانامايا ايمن سعيدأدب 

يحماة2316668 نيفي  مايا ماهر سكافأدب 

يحمص2326674 ليلمايا مراد شادأدب 

يحماة2332983 وفاءمأمون معبر  المحمدأدب 

يحماة234597 هناءمجد صالح ديبوأدب 

يحماة235216 غادهمجد علي الجمالأدب 

يحمص236815 فاطمةمجد محرز االبراهيمأدب 

يحمص237688 ديانامجد منيب الفارسأدب 

يحماة238230 كنهودهمحسن سلطان عليأدب 

يحماة2393039 يأدب 
همحمد ابراهيم صطيف  امب 

يحمص2405273 فطوممحمد احمد االحمدأدب 

يحمص241356 فداءمحمد امي   عقولأدب 

يحماة24252 صفامحمد إياد محمد عماد الدين موصليأدب 

يحماة243652 ودادمحمد أحمد اسماعيلأدب 

يحماة2443087 يرسىمحمد جمعة ديبأدب 

يحماة245404 أدب 
دولتمحمد جمعه الحسي  

يالالذقية2463191 منارمحمد حماده محمود محمودأدب 

يحماة247152 االءمحمد خالد العمرأدب 

يحمص2485287 ايمانمحمد خالد مرادأدب 

يحماة249202 فاديامحمد خليل السقرأدب 

يحماة25084 صفاءمحمد خب  محمد مرعي ربيعأدب 

يحمص2513496 سحرمحمد زاهر مرعي رمضونأدب 

يحمص252294 ريممحمد صفوان ابو ثمرهأدب 

يحماة2533156 همحمد عبد الحميد مشيلحأدب  سمب 

يحماة2543165 فاطمهمحمد عبدالعليم الفاخوريأدب 

يدمشق2551347 خولهمحمد عبدالملك بغداديأدب 

يحماة256131 امينهمحمد عدنان االبراهيمأدب 
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

يحماة2573351 سوزانمحمد علي محمد سامر زيدانأدب 

يحماة2585233 ايمانمحمد فايز بكورأدب 

يحماة2593231 ذكاءمحمد فراس العليأدب 

يحماة260167 سحرمحمد قلب الدين وليد العبدوأدب 

يالرقة261660 زهيهمحمد محرم المحمدالعبدهللاأدب 

يحماة2625238  الشاميأدب 
مطيعهمحمد محمد ياسي  

يالقنيطرة263208 ماجدةمحمد محمود الحاج عليأدب 

يدير الزور264985 سميامحمد محمود الضحيكأدب 

يحلب2651984 خديجةمحمد مجي الدين اسعدأدب 

يحماة2663259 غزوهمحمد مصطف  دلولأدب 

يالالذقية2673141 عليامحمد مصطف  صافياأدب 

يحماة268799 مريممحمد معن جغيليأدب 

يحماة269138 منالمحمد منار ميرس المحمدأدب 

يحماة270288 أدب 
امونمحمد ميرس الخض 

يحماة2713368 نرسينمحمد ناعس عبد المنعم الشحادي الجنيديأدب 

يحماة2721140 جمانهمحمد نايف زينوأدب 

يالالذقية2733236 أزهارمحمد نجيب حيان قاسمأدب 

يحماة274371 همحمد نور ابراهيم الديابأدب  منب 

يحلب2752629 فاطمهمحمد نور أحمد ناشدأدب 

يالالذقية2763167 عبب محمد يارس عليشهأدب 

يحماة277203 وفاءمحمد يوسف الديوبأدب 

يادلب278348 غاليةمحمد يوسف خالد كراكيشأدب 

يحماة2793789 غادهمحمدكنعان غزوان العبدالرزاقأدب 

يحماة280291 سميةمحمود احمد الجيجاويأدب 

يحماة2813419 سحرمحمود حسن الرمضانأدب 

يحماة2821015 زهورمحمود رامز ابراهيمأدب 

يحلب283545 غادهمحمود عيىس اسعدأدب 

يحماة2843451 إحسانمحمود محمد محمودأدب 

يحماة2857267 همرام بسام جوخدارأدب  سمب 

يحماة2866399 داليهمرح عبدو سعدأدب 

يحماة287535 أملمرعي حسن الحميدأدب 

يادلب2881796 داللمروة وليد حمشدوأدب 
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

يحماة289263 غروبمصطف  احمد الحاجأدب 

يحماة290354 فاطمهمصطف  أحمد كنجوأدب 

يحماة291800 ينمصطف  عالء ديبوأدب  شب 

يحماة2921142 وفاءمض  قصي الخطيبأدب 

يحماة29388 من معاذ سالم الشيخ بكورأدب 

يريف دمشق294810  علي عليويأدب 
ناديامعبر 

يحماة295850 فيحاءمعتصم عدنان الحلوأدب 

يحمص296367 فداءمقداد امي   عقولأدب 

يحمص297822 غروبمقداد فيصل العليأدب 

يحمص298596 عنادلمهدي هيثم الحسنأدب 

يحماة2995268 حنانمهند محمد العبد الكريمأدب 

يحماة30089 مروىموىس مخلص شمندرأدب 

يحماة3019067 رغدهميا علي بيطارأدب 

يحمص3021193 ايلي  ميار حليم حسنأدب 

يحماة3037244 اكتبارمياسه منجد السليمانأدب 

يحماة3046671 اي رفيق مرضعهأدب  مانيامب 

يحماة3056698 ي نجمأدب 
نا وصف  مانيامب 

يحماة3066699 ي سيمون نجارأدب  كاتيامب 

يحماة3076672 ي عاطف المنصورأدب  الرهمب 

يحماة3089090 دياناميلي   أيمن نارصأدب 

يحماة3096023 جانيتنايا عبد هللا عبد النورأدب 

يحماة3103597 فاطمهنايف محمد المبيضأدب 

يحماة311221 اس محمود الجرديأدب  روسيانب 

يحماة3127111 نجاةندى أسامه قنب أدب 

يحماة313265 روهيفنذير غبد الرزاق النبهانأدب 

يحماة3141104 منالنزار تمام دالأدب 

يحماة3159118 فايزهنرسين مصطف  الداودأدب 

يحمص3163748 تغريدنضال سامر درباسأدب 

يحماة3177112 لمنغم اكسم محمودأدب 

يحماة3187214 فاطمهنغم أسعد أسب أدب 

يحماة3196602 رسورنغم نضال االبراهيمأدب 

يحماة3209132 ي حميدانأدب 
هناءنغم هاب 
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

يحماة3219133 مريمنهلة أحمد حمادةأدب 

يحمص3227002 ختامنور احمد حمودأدب 

يحماة3231281 داللنور الدين محمد الديابأدب 

يحماة3249179 هندنور الهدى احمد الحاتمأدب 

يحماة3259160 أدب 
عالنور سليمان الخض 

يحماة3269162 أدب 
سلوىنور سمب  شاهي  

يحماة3279169 فاطمةنور غزوان الورأدب 

يحماة3286488 الهامنور وسيم جنادأدب 

يحماة3296466 عربيهنورا سمب  السليمانأدب 

يحماة3307228 ريمهبه مازن حسنأدب 

يحماة3317297 ابتسامهيا فراس سلمانأدب 

يالرقة332771 جولياوائل خليل المحمدأدب 

يحماة3333652 رانيةوائل سامي المضيأدب 

يحمص3341392 نهادورد سمب  الصالحأدب 

يحماة3353671 نرسينوسام الدين بسام اليوسفأدب 

يحماة3363664 سحروسام خالد فرحاتأدب 

يحماة3379308 قمرهوالء محمد الموىسأدب 

يحماة338155 دارينوليم عارف االحمدأدب 

يحماة3396442 فدوىوئام معن االحمدأدب 

يحماة3406381 طرفهيارا احمد المحمدأدب 

يدمشق3411524 فاطمهيارس سعيد العبد العيىسأدب 

يحماة3429321 هيفاءياسمي   غانم بركاتأدب 

يحمص3433845 يرسىيحن  حسي   الفجرأدب 

يحماة3443715 ازدهاريحن  ظافر الصياديأدب 

يحمص3453866 نرسينيزن محمد صالحأدب 

يحماة3466101 سلطانهيمن عبد الكريم شيخ ابراهيمأدب 

يحماة3475291 مهديهيوسف فواز السليمانأدب 

يحماة3481167 زكيهيوسف محمد الصالحأدب 

يحماة349627 الهاميوسف محمد العليأدب 

عيحماة35043
فاطمهعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمنرسر

عيحماة35130
صفاءعبدالرحمن عبدالغفور الكناصرسر

عبب ابراهيم احمد االبراهيمعلميحمص35211897
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

وفاءابراهيم طه الديريعلميحمص35315306

سلماحمد أنور روميهعلميحماة35413213

مريماحمد رياض غصنعلميدمشق35522773

اسماءاحمد محمدسالم سعدالدينعلميريف دمشق35618043

براءهاحمد يارس غيانهعلميالالذقية35714132

نجيدهاليانا يوسف محمدعلميحماة35822139

اسعافانس خالد رضوانعلميحماة35913986

فطمهانس محمد خب  خليلعلميحماة36010035

غيثاءإيلي   فهيم ابراهيمعلميحماة36120672

عبب أحمد سلطان االحمدعلميحماة36212587

عواطفأحمد محمد التامرعلميحماة36313848

ف عبدالباسط الصباحعلميحماة36416659 هيفاءأرسر

رشهأمب  سامر مقصودعلميحماة36513981

سعادأيهم عمار الكببعلميالالذقية36614150

يعلميحماة36720754
 
ليناآنا محمد نيصاف

حنانآيه أحمد كفاعلميحماة36823263

صفاءآيه عمار حمودعلميحماة36920673

أملباسل يارس محمدعلميحماة37013670

نرسينبتول صالح ابراهيمعلميحماة37119727

داللبسام عدنان السعدعلميحماة37214439

عبلهبشار عدنان النجمعلميحمص37312803

إيمانبشار محمد جمال دقىسيعلميحماة37410614

روعهبرسر مامون كرسى حدادعلميحماة37511133

خلودبهاء سعيد المبيضعلميحماة37611203

ايفلي  بيان عباس منصورعلميحمص37714901

عنودبيب  الياس ليوسعلميحماة37812496

حنانتاال محمد الشالشعلميحمص37921173

ثانياتاال مرسل حمودعلميحماة38021900

رامياثائر محمد غياث ملوكعلميحمص38116046

داللجابر محمد حمدانعلميحماة38213856

هيامجعفر شعبان خضوريعلميحماة38313451

هناءجلنار طالل خضورعلميحماة38421878
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

فدوىجن  عبد العزيز عبدهللاعلميحماة38522258

جوهرهجوزفي   برهان فياضعلميحمص38624419

غيثاءجوليا حسام يوسفعلميحماة38722260

نزي  ههجويل مروان الموىسعلميحماة38819576

هبهجويل ميالد مهناعلميحماة38918025

امالجيىسي فهد الياسعلميحماة39019577

سماهرحبيب حسي   ابراهيمعلميحماة39112465

منهلحسن منهل حسنعلميحماة39213392

منالحسي   خالد كريزانعلميريف دمشق39318048

 عاصم كماليعلميحماة39413112
ميساءحسي  

سمرحسي   كمال شاورديعلميحماة39510068

فدوىحسي   هاشم الونوسعلميحماة39613804

سامياحال محمد منصورعلميحماة39723784

نورهحال نعيم نونوعلميحماة39819579

ناريمانحمدو ناهل يحن علميحماة39913746

وفاءحني   عبدالحميد احمدعلميحماة40019927

يعلميحمص40112872 سمرحيدر فيصل الخض 

مريمخالد عبد الباسط قره احمدعلميحماة40215173

مريمخالد محمد شاكر الرحالعلميحماة40310924

انطوانيتخريستو بطرس اليانعلميحماة40411402

 مب  عليعلميحماه40522791
مريمدعاء مصطف 

هالهدلع كامل السلمانعلميحماة40621419

بديعهراما رامي ريحانعلميحماة40721992

دارينراما طالب برشي  علميحماة40819628

رابيهرب  خالد الطعانعلميحماة40919646

ي عدرهعلميحماة41014327
ميساءرحيم تفر

روديهرشا موىس اسعدعلميحماة41119634

فريالرغد اسماعيل عبدوعلميحماة41222981

مريمرغد سليمان المحرزعلميحماة41320983

ميادهرغد عبد الكريم فرحهعلميحماة41422806

سالمرماح رياض المب علميحماة41514328

فريدهيوسف,كنان,رمازعلميحمص41625329
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بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

هرند محمد العربعلميحماة41720124 سمب 

برأهرند منذر الحيالويعلميحماة41822691

ريمارهف جهاد سعودعلميحماة41919931

فاطمهروان ايوب الكنجوعلميحماة42019913

تركيهروال يونس اسعدعلميحماة42119635

ناريمانريان عامر علوشعلميحماة42216752

باسمهريتا غياث عيدعلميحماة42322826

لينازينب حسام نيوفعلميحماة42422501

حنانزينه عبد الساتر ديوبعلميحماة42523088

ديماسالي سعيد المنصورعلميحماة42620509

غيثاءسالي مدحت حسنعلميحماة42722147

داللسامر ايمن االبراهيمعلميحماة42811642

فاطمهساندي هشام حسنعلميحماة42921943

أنعامرساج الدين صفوان شعبانعلميحماة43010541

غيداءسالفه عبد الهادي سلمانعلميحماة43120988

عائشةسليمان عبد هللا طالسعلميحمص43213602

منالسنا منهل حسنعلميحماة43322150

سنياسيف الدين محمد سيفوعلميحماة43414329

عائشهشفيق عبدالعزيز عزالدينعلميحماة43515285

نجوىشهد أحمد سويدانعلميحماة43622854

سماحشهد خالد جب علميحماة43723092

ختامصهيب مصعب مالشعلميحماة43810939

انتصارعامر عبد النارص الخطابعلميحماة43912102

ايمانعبد الرحيم يحن  غزالعلميحماة44010452

مروهعبد القادر مأمون وحودعلميحماة44112358

ساميهعبد الكريم مجي الدين سفافعلميادلب4423714

اميهعبد اللطيف منب  عثمانعلميحمص44313899

ندىعبد النارص محمد فؤاد الفرجعلميحماة44412359

دانيهعبد النور رائد تنورةعلميحمص44512457

ابتسامعبيده عبد القادر األمي  علميحماة44615470

فاطمهعذره غزوان العثمانعلميحماة44720715

فرحعروه وائل شحودعلميحماة44813394
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بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

منالعزه موىس عليعلميحماة44922154

هيامعالء عبيد السالمعلميالالذقية45014293

خزامهعلي حسن العثمانعلميحمص45112182

آسيهعلي عطيه ابراهيمعلميحماة45213367

فادياعلي عماد المحمدعلميحماة45311690

خزامهعلي عمار ديابعلميحماة45413871

لينداعلي محمد غاليعلميالسويداء4553546

رابعهعلي محمود قاسمعلميحماة45614538

سمياعمار حسي   السليمانعلميحماة45711467

فطاميعمر محمد االبراهيمعلميحماة45811536

خديجهعوض أحمد النبهانعلميحماة45911936

وزيرهعيىس غسان الونوسعلميحمص46015152

ريمغدير سامر المباركعلميحمص46116549

اغيثاء غيث هابيلعلميحماة46223347 لب  

فتحيهفداء علي عباسعلميحمص46320461

هيفاءفراس فايز الزبديعلميحماة46411172

أمالي  فؤاد بهاء الدين فطومعلميحماة46514249

عبب فيصل فراس الجرديعلميحمص46612000

زهورقاسم محمود غضنفرعلميحماة46713941

صفاءقصي عبد هللا الجمالعلميحماة46812382

رناكارال داود كركورعلميحماة46918081

عبب كاريس رشيد العبدهللاعلميحماة47019735

باسمهكريم بسام خلفعلميحماة47114254

فاطمهكريم حاتم القطريبعلميحماة47214256

اباءكريم هايل الحاج فرجعلميحماة47314257

فيحاءكريم هيثم تقالعلميحماة47414339

ماجدهكريم هيثم زينهعلميحماة47514340

ريماكورين موريس مهناعلميحماة47619598

ماجدهالرا محم د جعمورعلميحماة47721784

اري    جلجي   مهند احمدعلميحماة47823527

وصاللمك محمد عليعلميحمص47914656

نهاليال نعيم زيدانعلميحماة48023099
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بية الرياضية المتقدمي   بجامعة حماه
ي مسابقة كلية البر

 
أسماء الناجحي   ف

يعلميحماة48123100
سلوىلي   كنان من 

ثرياماجد مصطف  خلدون أصغريعلميحماة48211241

هناءماريا حسن نمرهعلميحماة48320758

ابتسامماهر فراس سلمانعلميحماة48413517

ريممايا احسان شليلعلميحمص48523798

لورامايا نسيم سفرعلميحماة48623218

سالممجد درغام الغنومعلميحماة48720528

عبب محد براء دهام الرحيلعلميحماة48811016

حوريهمحمد احمد الهواريعلميحماة48912124

حوريةمحمد اسعد جمعةعلميريف دمشق49017884

جمانهمحمد أمي   يارس العمرعلميحماة49115867

فاطمهمحمد حمدو الملحم النمرعلميحماة49213120

غصونمحمد حمزه سليم العبد هللاعلميحماة49312139

يعلميدمشق49421887 مهامحمد سعود الصلين 

ريممحمد شهم محمد عبد الباسط الحمزة الربيععلميحماة49510218

ندىمحمد عبد المجيد الحالقعلميالالذقية49614376

عبب محمد عدنان المحمد الخطيبعلميحماة49712130

حفصهمحمد عدي صفوان الكناصعلميحماة49812141

وزيرهمحمد عصام علوشعلميطرطوس4997189

رابعهمحمد علي الحمدانعلميالرقة5007863

محمد علي المويعزعلميالرقة5016594
من 

ضياءمحمد عمار عامرعلميحماة50211315

ميسونمحمد عمر عبد العزيز كوكهعلميريف دمشق50317806

يهمحمد فواز العبودعلميحماة50416917 خب 

فاديامحمد محمود شعارعلميحماة50515832

فهميهمحمد مصطف  البكورعلميحماة50611573

ميادهمحمد نادر نديم الرحمونعلميحماة50710227

منالمحمد نزيه بشار الفياضعلميحمص50811387

مريممحمود احمد الجميليعلميحماة50916949

ليلمراد جمال علوشعلميحماة51013196

عواطفمرح نزال الموىسعلميحماة51119738

ريحانهمريم احمد عمرانعلميحماة51221949
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 سمب  التونعلميحمص51315201
اسعافمصطف 

فصيلةمالذ أحمد التجورعلميحماة51411793

فايزهمنار هشام االشقرعلميحماة51511470

مريممي خلدون زيادهعلميحماة51619609

ي مازن غنومعلميحماة51720534 رانيامب 

نجمهميس الريم ماجد حسنعلميحماة51822393

امينهميس مغلس طهعلميحماة51921146

مىهنايا فادي شموطعلميحماة52020539

روالنايا نزار المقدىسيعلميحماة52119611

نادينندى وديع غانمعلميحماة52220542

كاويعلميحماة52311272 سحابنذير عبد هللا البر

يعلميحماة52422906
 

غيداءنغم اكرم ياع

ثريهنغم علي األحمدعلميحماة52522908

ردينهنغم علي ديبعلميحماة52623177

هيفاءنغم فاطر رسحانعلميحماة52721813

لويزانغم نوفل العباسعلميحماة52820030

هويدانور أيمن الباكب علميحماة52920032

وليدهنور دعاس اسب علميحماة53020877

هالنورس فادي العبد هللاعلميحماة53114376

رانيانيفي   جوهر عسافعلميحماة53219741

داريننينار يوسف خليفهعلميحمص53321397

سماهرهاشم احمد ملحمعلميحماة53413378

ي حسان هنداويعلميحماة53510361
غادةهاب 

بثينههبه ايمن الحمودعلميحماة53619278

ناهيهديل يارس السلومعلميحماة53720270

علياهزار صالح تركيهعلميحماة53823060

هناءهمسه سليمان سليمانعلميحماة53923162

رامياهيا ثائر وطفهعلميحماة54022932

مريمهيفاء محمد العيىسعلميحماة54123065

هيفاءهيلي   منتجب اليوسفعلميحماة54220595

فاطمهيارا ابراهيم سالمهعلميحماة54318513

رثاءيحن  حسان العليعلميحماة54413097
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باسمهيزن جاسم الحمويعلميحماة54514170

سوزانيزن حسان الحاج خالدعلميحمص54611230

عهديزن محمد فائز رمضانعلميادلب5473552
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