
االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

يحمص1467 أدب 
ن ابراهيم محمد الحسي 

يحمص2468 احمد خالد المرعيأدب 

يحمص3699 ازدشي  علي اسماعيلأدب 

يحمص41892 اسامه فرحان المال محمدأدب 

يحمص57928 ارساء خالد فنديأدب 

يحمص67932 ارساء عبد الباسط بكورأدب 

يحمص77937 ارساء عمار قاسمأدب 

يحمص87513 يأدب 
اسماء حسن الدومابن

يحمص96019 افنان محمد تمام رجوبأدب 

يحماه107567 الزهراء راشد الرويليأدب 

يحمص116489 يأدب 
امانه عاطف القاضن

يحمص128030 ي عبدالمجيد هاللأدب 
امابن

يحماه136446 امل سليمان المحمودأدب 

يحمص148037 امل عمر طاقيهأدب 

يريف دمشق153216 اناغيم فراس زكرياأدب 

يحمص166649 ايمان مأمون الحيدهأدب 

يحمص176118 أدب 
ن ايه االسمر امي 

يحماه187571 إناره جعفر عليشهأدب 

يحمص197541 يأدب  إيفانا بسام وهب 

يحماه207218 إيناس نزيه العليأدب 

يحلب217149 أروى علي عيىسأدب 

يحمص2230 أسامه محمد سامر شاميهأدب 

يحمص237952 أسماء عبد الهادي البخيتأدب 

يحمص246850 أفروديت نزيه نوفلأدب 

يحمص256689 أليسار عبد الكريم الجرخأدب 

يحمص267962 آسيا حمود الخالدأدب 

يحمص278133 آيه غازي السليمانأدب 

يحماه287784 بتول جهاد االحمدأدب 

يحمص296120 يف سلمانأدب  بتول رسر

يالرقة302183 بتول عبدهللا العلي الحمدأدب 

يحمص316730 بتول يارس منونأدب 

يريف دمشق323217 بيان مأمون معادأدب 

يحماه337251 بيلسان محمد احمدأدب 

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

يحمص342063 تمام زياد الحبيبأدب 

يحمص356188 توليب باسل سلومأدب 

يريف دمشق366624 يأدب 
ن محمد القاضن تولي 

يحمص376189 تيم سمي  ابراهيمأدب 

يحمص388283 جمانه محمد الخالدأدب 

يحمص396024 جودي شادي حاكميأدب 

يالحسكة40454 جورج عبدالمسيح بغدوأدب 

يحمص416803 يأدب 
ن يعقوب دوشر جوسلي 

يحمص426438 جولي ابراهيم غصهأدب 

يريف دمشق433220 جوليان حاتم باكي أدب 

يحمص44751 حاتم وجيه محمودأدب 

يحمص45904  علي عيىسأدب 
ن حسي 

يحمص467707 حال سمي  الحمدانأدب 

يحمص476006 حال طالل دلهأدب 

يحمص488317 حال علي ابراهيمأدب 

يحماه491922 حمدو عبد هللا كفاأدب 

يحمص506008 حنان محمد الفاخوريأدب 

يحماه517163 ن رزق محمودأدب  حني 

يحمص528355 ن محمد حالقأدب  حني 

يحمص536782 ن محمد موشأدب  حني 

يحمص54138 حيدر محمود سالمهأدب 

يحمص55142 حيدره محمد الديبأدب 

يحمص568367 ختام ذباح الشبيطأدب 

يحمص571060 درغام صالح عثمانأدب 

يحمص588447 رابيه حسام الدين شماأدب 

يحمص592379 راتب فايز خضورأدب 

يحمص606199 راما ابراهيم االبراهيمأدب 

يحمص616129 راما رامز العباسأدب 

يحمص626092 راما ظهي  الدادهأدب 

يحمص636265 راما عبد العزيز السليمأدب 

يحمص646065 راما غزوان سعدوأدب 

يحمص656857 راما هيثم القبويأدب 

يحمص6648 رضوان عروه زرقهأدب 
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

يحماه677479 رغد عمار تامرأدب 

يحمص686133 رغد غسان صالحأدب 

يحمص698531 رغد محمد الخالد قناطريأدب 

يحمص708533 رغد محمدغانم عبدالصمدأدب 

يحماه717435 رقيه احمد احمدأدب 

يحمص728538 رقيه احمد المحيميدأدب 

يحمص738543 رقيه عامر الطباعأدب 

يحمص746094 يأدب 
ن
رناد هيثم السيوف

يحمص756823 رهام يحب  نحيليأدب 

يحمص766442 رهف حسام مسعودأدب 

يالقنيطرة772213 رهف يحب  الحسنأدب 

يحمص786064 رؤى طلحة الرفاعيأدب 

يحمص798476 يأدب 
رؤى عبد المعطي الداالب 

يحمص808478 رؤى محمد غانم عبد الصمدأدب 

يحمص816030 يأدب 
ريا اسامه السلقيبن

يحمص827453 ريتا رفعت الطعمهأدب 

يحمص836445 ريم باسل محمدأدب 

يحمص847382 ريم راشد الخـطيبأدب 

يحمص856142 ريم سائر ابراهيمأدب 

يحمص866208 زهراء تيسي  قاسمأدب 

يحمص877418 زينب فراس ادنوفأدب 

يحماه887591 يأدب 
زينب مصطفن ديوب الشعرابن

يحمص896271 زينه بشار البوشأدب 

يحماه907071 زينه يونس الباشاأدب 

يحمص917143 سارة محمد نعمانأدب 

يحمص928720 ساره حسان العويلأدب 

يحمص937040 ساره حسن العموريأدب 

يحمص946011 ساره عامر دعاسأدب 

يحمص958731 ساره عماد حرفوشأدب 

يحمص968735 ساره مروان سلطانأدب 

يحماه971074 سالم طالل الحمدأدب 

يحمص986215 سالي باسل منصورأدب 

يحمص997455 سالي علي العقدهأدب 
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

يحمص1006530 ساميا نادر شعبانأدب 

يحمص1017456 ساندي يوسف التونأدب 

يحمص1027433 سدره محمود النارصأدب 

يحمص1036663 سعاد خالد القاسمأدب 

يحمص1048766 سكوت عادل العليأدب 

يحمص1056698 سالف سليمان فتيانأدب 

يحماه1067086 سالف منذر جاروشأدب 

يحماه1077173 سلم سليمان عوضأدب 

يحماه1087597 سنا شمس الدين الحركةأدب 

يحمص1096618 سهام سليمان اليونسأدب 

يحمص1106148 سهر ثائر الجرفأدب 

يحمص1116150 سوسن آصف احمدأدب 

يحمص1126912 سيدرا رامز هيفهأدب 

يحمص1138814 ين طارق الخوليأدب  سي 

يطرطوس1142193 شهد خالد خلفأدب 

يحمص11510588 شهد رائد خلوفأدب 

يحمص1166038 شهد محمدشادي طيارهأدب 

يحمص1176013 شيماء اكرم شماأدب 

يحماه1187603 شيماء جابر المالأدب 

يحمص1198882 عائشه محمد اليتيمأدب 

يحمص12056 عبد الرحمن عماد شالرأدب 

يحمص121495 عبد هللا أسامه قدورأدب 

يحمص122477 عبد النارص محمد اياد االشقرأدب 

يحمص1232724 عبد الهادي خالد ابو خالدأدب 

يحمص1242615 عبدالرحمن شفيق العمريأدب 

يحمص12510597 عبي  محمد الصالحأدب 

يحماه1267812 عبي  مرعي خضورأدب 

يحماه1276452 عال سلمان الميهوبأدب 

يحمص128345 علي فراس العيىسأدب 

يريف دمشق1293402 عواطف عاطف المهديأدب 

يحمص1306156 غزل رامز محمودأدب 

يحماه1317538 غزل غزوان منصورأدب 

يحمص1326222 غفران ابراهيم عباسأدب 
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

يحمص1338963 يأدب 
غفران خالد البويضابن

يحمص1347053 يأدب 
غفران عدنان الدوخن

يحمص1358967 غفران مروان العبدهللاأدب 

يحماه1368798 فاديا زياد جوخدارأدب 

يحمص1376224 فاطمة الزهراء أيمن الدريسأدب 

يحمص1387436 ن األحمدأدب  فاطمه امي 

يحمص1397522 فاطمه عوض كماليأدب 

يحمص1406041 فاطمه مالك خلفأدب 

يحمص1417523  كماليأدب 
ن فاطمه محمد امي 

يحمص1429028 فاطمه محمود الطويلأدب 

يحمص143178 فرات محمد خضورأدب 

يحمص1449048 فرح محمد فرحان الهاشميأدب 

يحمص1457714 أدب 
ن فرح هيثم الحسي 

يدير الزور1461118 فهد حامد المحمدأدب 

يحمص147479 فهمي محمود بكورأدب 

يحمص1486103 قمر اسامه حسون النجارأدب 

يحماه1496018 كارال نعيم عوضأدب 

يحمص1507065 كارول كمال جرجورأدب 

يحمص1519070 كارينا أنس أبرشأدب 

يريف دمشق1523274 كلثوم نادر النجارأدب 

يحمص1536495 كنانه محمد الحمدأدب 

يحمص1549081 كوثر محمود الرمضانأدب 

يحمص1556228 المار ميالد طنوسأدب 

يحمص1567672 النا احمد شقوفأدب 

يحمص1577042 لم احمد الشماليأدب 

يحمص1587834 ليدي دانيال الغريبأدب 

يحمص1599123 ليليان رفيق عاضيأدب 

يحمص1606161 ن حسن عيدأدب  لي 

يحمص1616986 ن عبد اللطيف حسنأدب  لي 

يحمص162354 مازن نبيل الصالحأدب 

يحمص1633170 أدب 
ماهر وليد الخضن

يحمص1649152 مايا أحمد حمادهأدب 

يحماه1657147 مايا باسم فياضأدب 
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

يحمص1666921 مايا يونس هيفهأدب 

يحمص1673183 مجد ديوب ابراهيمأدب 

يحمص1683483 محمد حسام محمود حسون النجارأدب 

يحمص1693345 محمد عبدالكريم عمرأدب 

يحمص1707067 مرام باسم خزعلأدب 

يحمص1716016 مرح غزوان فشولأدب 

يحمص1727044 مريم جمال الشماليأدب 

يحمص1737395 مريم مفيد طهأدب 

يحمص1746496 مريم هيثم الفاخوريأدب 

يحمص175189 مصعب بسام هرموشأدب 

يحمص1763659 مالذ ماهر طنوسأدب 

يحمص1776497 ن العليويأدب  منار حسي 

يحماه1787334 منار صالح بدورأدب 

يحمص1797845 يأدب 
ن
مي ايهم النيصاف

يحماه1807498 ن حالقأدب  مي حسي 

يحمص1817287 مي عالء ايوبأدب 

يحماه1827412 نا عمار حجلأدب  مي 

يحمص1837464 ميس محمد العبد هللاأدب 

يحمص1846044 نادين جمال دلهأدب 

يحمص1857803 نايا حسان الخواجهأدب 

يحمص1866812 ي لويسهأدب 
نتالي طوبن

يحمص1877491 نتالي فادي خليلأدب 

يطرطوس1882540 نجوى سامي عيىسأدب 

يحمص1896047 نغم احمد الفحلهأدب 

يحمص1906247 ي محمدأدب  نغم حج 

يحمص1916171 نغم محمد عبودأدب 

يحمص1926109 نىه شعالن غنومأدب 

يحماه1936464 نوار محمد الخالدأدب 

يحماه1947190 أدب 
ن نور علي شاهي 

يحمص1959357 أدب 
ن نور محمد شاهي 

يحمص1966485 نورما رياض الخليلأدب 

يحمص1976325 نوره سليم غانمأدب 

يحمص1986670 هبه عدنان اباظأدب 
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

يحمص1996255 هند خالد فجالتأدب 

يحمص2003802 وائل نزير الرحالأدب 

يحماه2017632 وجد اسماعيل زينوأدب 

يحلب2022377 وسام حازم ديريأدب 

يحماه2037080 وعد محمد األدريسأدب 

يحمص2049535 وعد نمر العيىسأدب 

يحمص2059544 وفاء نض العبدهللاأدب 

يحمص2066114 يارا ابراهيم الرحالأدب 

يحمص2077563 ن منصورأدب  يارا حسي 

يحمص2087201 يارا محمد نمورأدب 

يحمص2097527 ن طالل حيشيهأدب  ياسمي 

عيدمشق21021445
عليا,احمد,اسماعيل,جومانةرسر

عيحمص211224
رهف تمام عكلهرسر

عيدمشق21221472
سوسن,الحسن,عيىس,ساليرسر

عيدمشق21321048
رشا,مخلوف,احمد,سونيارسر

عيحمص214234
عائشه محمد المصطفنرسر

عيدمشق21519119
شفا,الحسامي,محمد حذيفه,عفافرسر

عيدمشق21620009
نجاح,لطيفه,سعيد,غزلرسر

عيحمص21725
محمد عمار يانقرسر

الء محمد خانكانعلميريف دمشق21828370
ّ
ا

احمد رياض سويدانعلميحمص21915930

احمد عيىس الديابعلميحمص22014444

ارساء احمد الرزعلميحمص22125008

ارساء خالد العثمانعلميحمص22223149

ارساء عبدالرحمن النقيبعلميحمص22322146

ارساء غازي مطرعلميحمص22423116

ارساء محمد معالعلميحماه22522429

اسماء عامر الرفاعيعلميحمص22622087

اسماء فادي شعبانعلميالسعودية22730110067

اسماء فريد الحمودعلميحمص22819931

قت بدر شمىسيعلميحمص22920263 ارسر

اغيد سليمان هواتوعلميحمص23015177

الزهراء فؤاد محفوضعلميحماه23123260
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

الماسه عبد المعطي مندوعلميحمص23225052

الياس توما تريسعلميحمص23312788

الياس عبد السالم الحدادعلميحمص23415348

ه إهاب يوسفعلميحمص23520036 امي 

ي انطون الحدادعلميحمص23622548 انج 

ايليان جالل قاروطعلميحمص23712798

ايمان اديب يوسفعلميحمص23820982

ايناس طالب المحمدعلميحمص23922791

إرساء بسام شمو الكرديعلميحمص24019929

إرساء عامر السلوميعلميحمص24119647

إيفا محسن عباسعلميحمص24225093

أبرار أحمد أصالنعلميحمص24320674

نعلميحمص24412771 ن حسي  أحمد عبد المعي 

أحمد عبد النارص أيوبعلميحمص24513576

أحمد علي جوريهعلميحماه24613920

أحمد محمد سامر حواعلميحمص24718026

أسامه محمد أحمدعلميحمص24815984

أسماء فهد المرعيعلميحمص24919199

أسماء مازن كفاعلميحماه25023324

أسيل مازن الجردعلميريف دمشق25133816

يعلميالرقة25210066 أالء اسماعيل الخلف الشغيب 

ألما حسن الحمويعلميحمص25319008

ألما عبد هللا االعمعلميقطر25430110140

ألم اسامه طحليعلميحمص25519893

ن اياد حاج ابراهيمعلميريف دمشق25619379 أمي 

أنس محمد الكبي  الشيخهعلميحمص25711473

أيهم فواز القواصعلميحمص25813214

أيهم محمد فراس خرسانعلميحمص25911028

آرام وائل قاسمعلميحماه26014918

آالء عبد النارص الضحيكعلميحمص26125043

آالء عمر عليعلميحماه26222098

آالء نارص الشاويعلميحمص26320265

آنا عمار الخالدعلميحمص26420038
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ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

آية ماهر خضورعلميحمص26520290

آية نضال العباسعلميحمص26621626

آيه سمي  عبدوعلميحماه26722759

آيه سمي  مرعيعلميحمص26821151

آيه عباس ابراهيمعلميحمص26920051

ن الرفاعيعلميحمص27019544 آيه عبد المعي 

آيه محمد كربوجعلميحمص27119672

ن رنجوسعلميحمص27220293 آيه معي 

آيه نادر مباركعلميحمص27319209

يعلميحمص27424030
باربرة هالل حاماب 

باسمه يوسف عليعلميحمص27520056

بانا احمد جمعهعلميحمص27625141

بتول اسد ماصولعلميحمص27723922

بتول ايمن المنصورعلميحمص27823865

بتول باسل محمدعلميحمص27921164

بتول حسن زينوعلميحمص28023645

بتول سامر شقرهعلميحمص28121165

يعلميحمص28225149
ن
بتول عبد الحكيم العرف

بتول علي مرعيعلميحمص28321854

بتول فراس القاعيعلميحمص28419213

بتول فراس موشعلميحمص28523238

بتول قاسم خضورعلميحمص28623239

بتول محمود المحمدعلميحماه28722528

بتول يوسف الخطيبعلميحمص28821439

براءه علي كرديعلميحمص28921883

بشار امجد الحمودعلميحمص29012075

ى رامي فتوحعلميحمص29119939
بشر

ى محمد قاسمعلميحمص29223621 بشر

يعلميحمص29319217
ى محمد كمال السلقيبن بشر

ى محمود المضيعلميحمص29422164 بشر

بكر سليمان سعد الدينعلميحمص29512610

بالل عبد الحليم السعيدعلميحمص29612612

بيان بشي  دوحستعلميحمص29719218
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

بيان عيىس سالمعلميحمص29823244

بيان محمد رضا فزععلميحمص29919425

بيسان نواف حسنعلميريف دمشق30026071

بيلسان خالد ادريسعلميحمص30122449

بيلسان محمود محمدعلميحماه30222242

تاال رفعت حسنعلميحمص30321172

تاله بهيج قاسهعلميحمص30421796

تاله رسالن عطاياعلميحمص30519026

تسنيم ايمن النهرعلميحمص30626561

تسنيم حسام النجارعلميحمص30719220

تسنيم محمد خي  ملالعليعلميحمص30822096

تسنيم محمد فراس مغموميعلميحمص30919224

تسنيم مزيد العزوعلميحمص31019031

تغريد علي أبو طارهعلميحمص31122914

تيماء مضن السقاعلميحمص31219427

جعفر ابراهيم العليعلميحمص31312810

ن رجبعلميحمص31412814 جعفر حسي 

جعفر فاروق سالمعلميحماه31513742

جلنار علي ديبوعلميحمص31620621

جلنار موريس عثمانعلميحمص31722488

جمان ايمن السباعيعلميحمص31819428

جميل الياس ديبعلميحمص31915357

جنا اليا درويشعلميحمص32020310

جنان عيىس عباسعلميحمص32123993

جنان محسن صافتليعلميحمص32221177

يعلميحمص32321633
جبن حسام الحسوابن

جود احمد بدورعلميحمص32415744

جودي محمد تامر شيخ عثمانعلميحمص32519695

ي مخولعلميحمص32611306
 
جورج شوف

ي تومي سفرعلميحمص32722915 جورخ 

جوري عمار بروعلميحمص32824058

ن جورج كبهعلميحمص32922489 جوزفي 

جوزيان الياس عوضعلميحمص33024115
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

جوزيف جورج ثلجهعلميحمص33115360

جولي محمد تامر شيخ عثمانعلميحمص33219697

جويل اصف هدباعلميحمص33320314

جويل بطرس جنورةعلميحمص33424033

حذيفه زياد حبيبعلميحمص33512096

حسناء اسامه قويدرعلميحمص33619698

ن وئام الخطيبعلميريف دمشق33719384 حسي 

يعلميحمص33823726 حال اياد الخضن

حال عاطف الحافظعلميحمص33919701

حال محمد اسماعيلعلميحمص34022708

حال محمد كمالعلميحمص34120332

حال ملهم السباعيعلميحمص34219038

حال ياييل عباسعلميحمص34323544

حمزه أحمد خضنعلميحمص34411497

حمزه رابع حمزهعلميحمص34518109

حمزه شادي العباسعلميحمص34612335

حمزه محمد حاج يوسفعلميحمص34714839

ن أيمن ديوبعلميحماه34822348 حني 

ن بسام السليمانعلميحمص34922994 حني 

ن حافظ حسنعلميحمص35020340 حني 

ن ماهر شقرهعلميحمص35125239 حني 

يعلميحمص35219435
ن محمد خلدون الحورابن حني 

ن محمد يوسفعلميحمص35320343 حني 

حوراء احمد بصوعلميحمص35423072

وطعلميحمص35522814 حوراء احمد قي 

حوراء عيىس حاج صالحعلميحمص35621561

يعلميحمص35715339
 
خالد عبد هللا أنفوف

خالد غزوان العمرعلميحمص35811790

خالد غسان سليمعلميحمص35911511

خديجه خالد الحسوعلميحمص36021742

خديجه مصعب طقطقعلميحمص36121208

دانا سامر الحبالعلميحمص36225250

دانيال احمد زينهعلميحمص36316178
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

دانيال سامي دغمانعلميحمص36412886

دانيال عيىس لويسهعلميحمص36512134

دعاء عماد جوخدارعلميحمص36619592

دالل عبد المالك دامسعلميحمص36719243

دلع فرزات الديوبعلميحمص36821215

دلع فهد الخليلعلميحمص36924832

ديانا احمد خليفهعلميحمص37021599

ديانا نديم حسنعلميحمص37120350

ديما جمال الحسنعلميحمص37226590

ديمة رضن الكورعلميحمص37321818

دينا سمي  عليهعلميحمص37421762

ن حماده الكوساعلميحمص37514375 راشد حسي 

راما صالح جوهرهعلميالكويت37630110084

راما محمد عابد الشوىعلميحمص37719252

راما نجم الدين سالميعلميحمص37824741

رامه مضن جنيدعلميحمص37921225

ربا علي الميالدعلميحمص38023951

رحمه محمد تمام النكدليعلميحمص38124710

رزان اسامه رسورعلميحمص38219954

رزان باسل خليلعلميحمص38323704

رزان محمد سليمان عكاشعلميحمص38419726

رغد احمد الحسنعلميحمص38523847

رغد احمد الضاهرعلميحمص38619263

رغد احمد الطويلعلميحمص38719955

رغد اياد حمادهعلميحمص38821231

رغد أيمن ناعمهعلميحماه38923278

رغد جابر يوسفعلميحمص39021021

رغد رامز سلومعلميحمص39121023

يعلميحمص39221235
رغد محمد الجابن

رغد محمد الرستمعلميحمص39320099

رغد محمد حمودعلميحمص39424497

رغد محمود االحمدعلميحمص39521642

رغد وليد كلزليعلميحمص39625318
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

رفاه سالم خليفهعلميحماه39722350

نعلميحمص39821935 رقيه خالد الحسي 

رند بدر ابراهيمعلميحمص39923705

نعلميحمص40023956 رند فادي الحسي 

رندى البيطارعلميطرطوس40110318

رنيم ماهر سلومعلميحمص40220108

يعلميحمص40325348
كمابن رهان مصطفن الي 

رهف انور وسوفعلميحمص40420379

رهف حكمت صقرعلميحماه40522497

رهف محمد االحمدعلميحمص40620112

رهف محمد حمزه علوانعلميحمص40719069

رهف محمد غازي رسالنعلميحمص40819276

رهف يوسف درويشعلميحماه40921970

رواد فجر عليعلميحمص41020115

روان مازن خضورعلميحمص41120386

روان محمد سلومعلميحماه41221426

ن غربالعلميحمص41319278 روان معي 

روان هيثم زعرورعلميحمص41419748

ت سامر المرعيعلميحمص41515026 روبي 

روزانا نضال ديوبعلميحمص41622534

روناء هيسم الفرجعلميريف دمشق41728436

ي علي ديبعلميحمص41814061
روبن

ريان موفق كاخياعلميحمص41926634

يعلميحمص42026635
ريتا بسام جوبن

ريتا هيثم دبورهعلميحمص42122575

ريحانه عبد هللا القاسميعلميحمص42225387

ريم خالد دبدوبعلميحمص42320877

ريم رسول الهدهودعلميحمص42425391

ريم محمد قموخيعلميحمص42524284

ريما حسن صقرعلميحمص42622688

رينا محمد حسنعلميحمص42726641

زين احمد سليمانعلميحماه42813927

زين سلمان سالمعلميحمص42914894
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

زين صالح العبودعلميحماه43014507

زينب تيسي  الحلوعلميحماه43122212

ن جعليكعلميحمص43224183 زينب حسي 

زينب شادي محمودعلميحمص43320635

زينب عيىس عوادعلميحمص43424184

زينب عيىس محمدعلميحمص43521258

زينب كامل راشدعلميحمص43621821

زينب محمد عونعلميحماه43722113

يعلميحمص43820404
زينب معن البستابن

زينب نارص منصورعلميحماه43922114

زينه أحمد عبد الرحمنعلميحمص44023551

زينه أيمن البوظهعلميحمص44120726

زينه سلمان االبراهيمعلميحمص44221785

زينه عدنان اسماعيلعلميحماه44321364

زينه عماد قراجهعلميحمص44419079

زينه مخائيل مثالعلميحمص44523782

ساجده عبود الخلف العليعلميحمص44626650

سارا مازن السليمانعلميحمص44722466

ساره أيمن الكرديعلميحمص44821266

ساره بسام الحسنعلميحمص44926652

ساره جاسم شبيبعلميحمص45021471

ساره ظهي  الحالقعلميحمص45125430

ساره عدنان شوفانعلميحمص45219085

ساره عقبه العليعلميحمص45321045

يعلميحمص45424059 ساره فادي صليب 

ساره محمد الخالد الطرشهعلميحمص45519450

ساره محمد الشاميعلميحمص45619449

يعلميحمص45719087 سالي احمد حسان الكالليب العشاب 

سالي عبدهللا الخضنعلميحمص45822891

ساندي درويش درويشعلميحمص45923838

ساندي عناد حمدعلميحمص46023292

ساندي هشام حسنعلميحماه46121943

سدره حسام زعرورعلميحمص46219295
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

سدره نزار عثمانعلميحمص46326661

سالف ايمن كاسوحةعلميحمص46424503

سالف عامر العبدعلميحمص46519301

يعلميحمص46619302 سالفه سمي  المغرب 

سالم بسام خزنهعلميحمص46720739

سالم توفيق واكيةعلميحمص46821940

سالم عبد الحميد مرزهعلميحمص46922010

سالم فرحان كروماعلميحمص47025454

ي علميحمص47112352
سليمان جهاد سموبن

سليمان محمد طربوشعلميحمص47216246

سماح جهاد األشقرعلميادلب4735215

سميه علي حمدانعلميحمص47422315

سنا صالح كريدليعلميحمص47521712

سنا هالل عزتعلميحمص47619454

سوزان طالل ظروفعلميحمص47719779

سومر محمد عباسعلميحمص47815187

سيدرا يارس المحمدعلميحمص47920155

سيف الدين معن المحفوظعلميحمص48016256

ن محسن جروسعلميحمص48123785 سيلي 

سينا عزمي شعيبعلميحمص48221654

شذى احمد الخليلعلميحمص48323961

شذى سليمان رجبعلميحمص48425481

شمس منصور مزوقعلميحماه48522118

شهد حسان مقصودعلميحمص48622924

شهد علي سلمانعلميحمص48721295

شهد محسن العباسعلميحمص48821055

ه نور عبد الواحد الحمدعلميحمص48924123 شهي 

شيماء أحمد ظباطحعلميحمص49025491

شيماء فايز حمودعلميطرطوس49111158

صفا سليمان النجارعلميحمص49221944

صفا عبدو الخطيبعلميحمص49321945

ضاخي محمد طهعلميحمص49414152

ضج عبد الرحمن زقريطعلميحمص49520163
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

طالل حسام الدرويشعلميحمص49612525

عادل صادق ابو شامعلميحمص49711540

نعلميحمص49822581 عائشه محمد حسي 

عباده حازم ابراهيمعلميحمص49912162

عبد االله محمد خالد الصاجعلميحمص50011546

عبد الجواد محمد عماد حويريعلميحمص50111063

عبد الرحمن مختار الموصليعلميحمص50218191

ي غليونعلميحمص50311594
ن
عبد هللا عبد الكاف

عبي  الياس كاسوحةعلميحمص50420445

عبي  عبد الكريم ديوبعلميحماه50521523

عبي  محمد احمدعلميحماه50622037

عدنان محسن الخضورعلميحمص50715188

نعلميحمص50816428 عدي قحطان الياسي 

عطيه فاروق جرجسعلميحمص50915257

علي حبيب وسوفعلميحمص51012948

ن كريشعلميحمص51114908 علي حسي 

علي عصام خضنعلميحمص51216481

علي عيىس المحمودعلميحمص51315508

علي فؤاد الحسنعلميحمص51416486

علي محمود قاسمعلميحماه51514538

علي منهل السليمانعلميريف دمشق51617570

علي مني  عروقعلميحمص51712977

عمار رامز العوافعلميحمص51815806

عمار سامر ديبوعلميحمص51915512

عمار مرهف سمانعلميحمص52011879

عمر خالد عوفعلميحمص52111336

ن موشعلميحماه52212543 غدي أمي 

غدير محمد اليوسفعلميحمص52313003

غرام يوسف صالحعلميحماه52422473

غزل احمد ملحمعلميحمص52522906

غزل سلمان المنصورعلميحمص52623716

غزل غسان دوريعلميحمص52720750

غزل نادر سلومعلميحماه52822167
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

غزوان ماجد أبو الخي علميحمص52911110

غصون سامر الجي علميحمص53023733

غيث ايلي عبد االحدعلميحمص53111853

فادي هشام العليعلميحمص53211310

فارس محمد عزام البوابعلميحمص53311636

فاطمة ابراهيم الشمعهعلميحمص53421307

فاطمة خالد طقطقعلميحمص53525566

فاطمة عبد المطلب فياضعلميحمص53625579

فاطمة محمد عشفهعلميحمص53719802

فاطمه ماهر يونسعلميحمص53821826

يعلميحمص53920171 فاطمه مدين الصليب 

فاطمه معروف عباسعلميحمص54022374

فاطمه نضال الخليلعلميحماه54123247

فلنتينا عصام ابوجنبعلميحمص54225598

قصي عمر مندوعلميحمص54315637

قمر محمدمروان مججعلميحمص54419134

ازدهار,زوده,نض,كاترينعلميريف دمشق54514106

كاترينا جرجس الخوريعلميحمص54620825

كاتيا محمد العسافعلميحمص54723967

كارلوس فايز مقدشيعلميحمص54814075

كارول رفعات اليوسفعلميحمص54922417

كارول ظافر رزوقعلميحمص55023790

كرستينا جرجس نظورعلميحمص55123215

يعلميريف دمشق55220117
كرم سامر عبد الغبن

كريم نزار سعدعلميحماه55314099

كلوديت كلود افرانسيسعلميحمص55423017

يعلميحمص55512002
كنان ماجد بعريبن

لس صليبا يعقوبعلميالحسكة5566670 كي 

النا سيف الدين اليوسفعلميحمص55721317

النا عامر فاضلعلميحمص55819468

النا فراس الخليلعلميحمص55923969

لبان غسان قاسمعلميحمص56023310

لبانه سليمان مسعودعلميحمص56123970
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

لبانه محمد صبجي الحدادعلميحمص56219140

 علي العبودعلميحمص56326722
لببن

ن حسن هزيمعلميحمص56423908 لجي 

يعلميحمص56521323
ن عبد الكريم سموبن لجي 

ن محسن بربورهعلميحمص56620654 لجي 

 محمد منال عليعلميحمص56719979
ن لجي 

نعلميريف دمشق56828219 يف شاهي  لما رسر

لما محمد االحمدعلميحمص56920485

لمك وائل الدرويشعلميحمص57016613

لم راتب حرفوشعلميحمص57125625

لم محسن شحودعلميحمص57223582

لورا ممدوح سليمانعلميحماه57322365

ليال سليمان الشدعلميحمص57424147

ليال طالل العبد هللاعلميحمص57523972

ليال محمد مازن السقاعلميحمص57619821

ليال محمد ناعمهعلميحمص57724875

يعلميحمص57815292 ليث رامي الحلب 

ليث قصي اليوسفعلميحمص57912468

نعلميحماه58022124 ليديا حيدر شاهي 

ا باسم يونسعلميحماه58122593 ن لي 

ليل مظهر صقرعلميحماه58221793

ن بسام العيىسعلميحمص58321077 لي 

ن طريف مرهجعلميحماه58423528 لي 

يعلميحماه58521701 ن عادل قهوخ  لي 

ن عدنان الصالحعلميحمص58625638 لي 

ن عماد شعارعلميحمص58719472 لي 

 غانم سطليعلميحمص58821725
ن لي 

ن محمد الخضورعلميحمص58921078 لي 

لينا نبيه حالوهعلميحمص59023131

مارفل كائد الزكيميعلميحمص59123056

ماري اسامه الباروديعلميحمص59220191

ماري سليمان ديبعلميحمص59321338

ماريا غسان الديبعلميحمص59421081
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

مارينا جهاد عبدوعلميحمص59523682

فعلميريف دمشق59628634 ماسه مهند رسر

ي زياد ندورعلميحمص59721086
ن

ماع

مايا ابراهيم ديبعلميحمص59826739

مايا ايمن السليمعلميحمص59922670

مايا بهجت العليعلميحمص60022726

مايا حسام الشماليعلميحمص60119153

مايا حسان عسافعلميحمص60223533

مايا عامر مخولعلميحمص60324048

مايا غاندي كنعانعلميحمص60420515

مايا مدين اليونسعلميحمص60522727

مايا مزيد التالويعلميحمص60623977

مايا مني  احمدعلميحماه60722013

مايا نابغ سليمانعلميحمص60823320

مايا نادر كنعانعلميحمص60922845

مايا نشأه الطيعلميحمص61021093

مجد جحجاح الطعمهعلميحمص61115195

محمد اسامه دلهعلميحمص61213490

محمد اسامه مالذ السباعيعلميحمص61311142

محمد باسل شيحانعلميحمص61411652

محمد باشان االبراهيمعلميحماه61514264

يعلميحماه61615868 محمد باقر علي العج 

محمد حسن زيدعلميحماه61713015

محمد خالد عباسعلميحمص61815600

نعلميحمص61916679 محمد راتب ابوالعين

محمد سعيد عماد طافشعلميحمص62012247

محمد سعيد محمد رجب القاسمعلميحمص62114546

محمد طارق هيثم العبد هللاعلميحمص62213650

محمد عامر القصابعلميحمص62311133

محمد عبد الكريم الخطيبعلميحمص62413493

محمد عبد هللا اللبابيديعلميحمص62511663

يعلميحمص62618354
محمد عبيده أغيد تركمابن

محمد علي االبراهيمعلميحمص62712234
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

محمد عيىس عودهعلميحمص62814668

محمد فريد محفوضعلميحمص62916739

محمد ماجد محمد مازن دعاسعلميحمص63016822

محمد محمد طالب سعدوعلميحمص63111671

محمد محمود االبراهيمعلميحمص63212241

محمد مصطفن قيسونعلميحمص63318339

محمد مصطفن مستوعلميحمص63414851

محمد مني  سامر شوريعلميحمص63513280

محمد مني  عبد النارص شميطانعلميحمص63611731

محمد وائل محمد عبارهعلميحمص63711198

محمد يوسف غازي عز الدينعلميحمص63818363

محمدعمرو زاهر كولكوعلميحمص63916812

محمود محسن محرزعلميحمص64013075

نعلميحمص64120524 مرح اسعد الحسي 

مرح صالح مسعودعلميحمص64223978

مريم احمد األديبعلميريف دمشق64333947

مريم اسامه السباعيعلميحمص64419833

مريم حسن عبد الكريمعلميحمص64521358

يعلميحمص64619160
مريم عبد المالك تركمابن

مريم محمد ابو غانمعلميحمص64720530

مريم محمد بشار مهراتعلميحمص64819161

مسيكه راكان خوجهعلميحمص64919374

مصطفن أحمد السيجريعلميحماه65013253

مصطفن أنور شعيبعلميحمص65111298

مضن عماد بدورعلميحمص65212025

معال علي السيدعلميحماه65313953

معال فادي قاسمعلميحمص65412028

ملك سعيد فرزاتعلميحمص65522249

ملك ظهي  الكوساعلميحمص65624300

ملك نجيب الشيخ عيىسعلميحمص65719163

منار آصف الحسنعلميحمص65824005

منار عبدهللا عبيدعلميحمص65925705

منار فائز العليعلميحماه66022014
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

مها علي اسماعيلعلميحمص66123407

مهران احمد تقالعلميريف دمشق66218906

مهند علي عطرهعلميحمص66314673

مي اسد عبودعلميحمص66423842

يف الطويلعلميحمص66521100 مي رسر

مي محمود طلوعلميحمص66620539

ا بسام المنصورعلميحمص66721371 مي 

ا بسام عطيهعلميحمص66823806 مي 

ا نسيم بيطارعلميحمص66924210 مي 

اي حسام فريــــجعلميحمص67020775 مي 

نا ظافر شعبانعلميريف دمشق67128239 مي 

نا غسان بدورعلميحمص67222759 مي 

نا محمد الحايكعلميحمص67321373 مي 

نا محمود الحلوعلميحمص67424730 مي 

نا ميشيل الهممعلميحمص67524050 مي 

ي جورج الخوريعلميحمص67622605 مي 

ي سول باسل عوادعلميحمص67723022 مي 

ي نعيم الحضونعلميحمص67823061 مي 

يام انيس هزيمعلميحمص67924051 مي 

ميس الريم محمود يوسفعلميحمص68024301

ميس امي  حسنعلميحمص68120214

ن موش اغاعلميحمص68219377 ميس عبد المعي 

ميس كارس عوضعلميحمص68323722

ميساء حيدر مندوعلميحمص68425728

ميساء عبدالباسط الحديدعلميحمص68525729

ميسم صفوان محمودعلميحماه68622394

ميسم عبدهللا المضيعلميحمص68724302

ميشيل بسام المقدشيعلميحمص68815042

ميالد زياد الطرشهعلميحمص68915044

ميليسا نوفل العليعلميحمص69026758

يعلميحمص69123808 ناتاشا ابراهيم وهب 

نادين محمد ابراهيمعلميحمص69220547

نانىسي نورس مقدشيعلميحمص69323523
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

نايا زكوان محمد كي السباعيعلميحمص69419378

نايا علي خيويعلميحماه69522132

نايا نزيه غصبعلميحمص69624079

نتالي مزيد تقالعلميحمص69722963

نجوى محمد عباس اسعدعلميحمص69820221

ندى رمضان حسونعلميحمص69920222

ندى عامر المضيعلميحمص70021382

ندى وضاح الخضنعلميحمص70122209

نشين احمد الخضنعلميحمص70224888

نشين محمد داودعلميحمص70321383

نسيبه احمد مروانعلميحمص70425760

نسيما حسن طياويعلميحمص70525762

نغم احمد محمدعلميحمص70623637

نغم احمد معالعلميحماه70722434

نغم بسام شبليعلميحمص70824400

نغم تميم مرهجعلميحمص70924471

نغم رياض درويشعلميحمص71023348

نغم عبد الرزاق ابراهيمعلميحمص71121386

نغم علي بدورعلميحمص71220228

نغم فاطر رسحانعلميحماه71321813

نغم ماجد الشيخ أسعدعلميحمص71419849

نغم محمد العليعلميحمص71520230

نغم محمد عبد الرحمنعلميحمص71620556

نغم موش جمعهعلميحمص71726772

نغم يارس الفتاحعلميحمص71820557

نوار جورج ضومطعلميحمص71923668

نوار حيدر الموشعلميحمص72020233

نوار رسالن الجمعهعلميحمص72122081

يعلميحمص72221114
قابن نور ابراهيم المشر

نور احمد كرديعلميحمص72321906

يعلميحمص72411760
نور الدين عالء الدين نشيواب 

نور الشام محمد فضيل القيمعلميدمشق72540406

نور الهدى عبدو رضوانعلميحمص72621968
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

نور الهدى عزام زيدانعلميحماه72722921

نور خالد العبيدعلميحمص72824304

نور شحاده السليمانعلميحمص72926777

نور عبد الكريم شمسوعلميحمص73024217

نور فاروق الشاميعلميحمص73119181

نور مجد الموعيعلميحماه73223309

نور محمد اسامه عضيميعلميحمص73319182

نور محمد خالد طباطبعلميحمص73419860

نور محمد سمي  مشارقهعلميحمص73520564

نور مؤيد جنيديعلميحمص73621393

نورا لؤي الفاعورعلميحمص73724894

نينار يوسف خليفهعلميحمص73821397

هاجر سيار العامرعلميحمص73922047

هادي عبد الباسط بكارعلميحمص74018395

هادي نوفل دربوليعلميحمص74112269

هاشم منذر الخطيبعلميحمص74218398

هبة هللا بسام خضنعلميحماه74322055

يعلميحمص74421678
ن
هبة جمال صوف

هبة عمار محمودعلميحمص74520789

هبه هللا عبد هللا ملوكعلميحمص74619391

هبه أحمد حامدعلميريف دمشق74728258

هبه زاهر حريريعلميحمص74821400

هبه محمد نارصعلميحمص74921401

هدى بديع حسونعلميحمص75026798

هديل احمد يوسفعلميحمص75123982

هديل خالد موشعلميحمص75220901

هزار صالح تركيهعلميحماه75323060

همام محمود الرحالعلميحمص75416973

هنادي نوفل عباسعلميحمص75523414

يعلميحمص75622253 هند محمد أيمن الزعب 

هيا احمد الرحالعلميحمص75723685

هيا آصف السليمانعلميحمص75820584

هيا خضن السلومعلميحمص75926808
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة البعث ن ن باختبار اللغة اإلنكلي  أسماء الناجحي 

هيا عبد الحسيب لكعلميحمص76019612

هيا محمد رضوان المبيضعلميحمص76119878

هيام محمد العبدوعلميحماه76222648

هيما بدر شناتاعلميحمص76320253

وجدان احمد العبد هللا الحيصيهعلميحمص76426812

وداد شادي غاتاعلميحمص76519928

وديع صفوح الجوانيهعلميحمص76616985

نعلميحمص76720922 ورده خالد الحسي 

وسام توفيق السباعيعلميحمص76819885

يعلميحمص76921911 وفاء فرج قندقج 

يارا اسامه المحرزعلميحمص77020597

يارا باسل حديدعلميحمص77123986

يارا علي احمدعلميحمص77222947

يارا عمار عبدهعلميريف دمشق77328269

يارا كامل الرضوانعلميحمص77424805

علميحمص77520257
ّ
يارا محمد عبداّلل

يازد يوسف يونسعلميحمص77612693

يحب  سليمان سليمانعلميحمص77713122

يزن عيىس خضورعلميحمص77814681

يزن فواز حبيبعلميحمص77913201

يزن كامل غرهعلميحمص78015836

يمار يارس ديبعلميحماه78123187

يمان محمد مازن القصابعلميحمص78221738

يمبن نبال اصالنعلميحمص78319195

يوال يامن سالمعلميحمص78420259

يونس حسن رمضانعلميحماه78513694
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