
اسم الطالبالفرعالمحافظةرقم االكتتابمسلسل
احمد حسن نيسانهأدبيالالذقية1336

اسامه احمد مثبوتأدبيالالذقية21426

اسراء محمد بربشتأدبيالالذقية36731

اسراء مروان ياسينأدبيالالذقية44413

اليسار ايمن معالأدبيالالذقية55860

اليسار فادي جحجاحأدبيالالذقية65587

اليسار ياسر زريقهأدبيالالذقية74624

الين هيثم سليمانأدبيالالذقية85907

امل مصطفى مصريأدبيالالذقية94416

انتصار ايمن زيدانأدبيالالذقية106840

انجيال مصطفى خليلأدبيالالذقية116844

إلين محمد بعجانوأدبيالالذقية124563

أمل خالد مصريأدبيالالذقية136815

آرام محمد بعجانوأدبيالالذقية141889

آمنه رامز اسبرأدبيالالذقية154417

آمنه مصطفى  الشيخأدبيالالذقية165221

آناماريا غاندي كوجكيانأدبيالالذقية174715

آيه ادوار برهومأدبيالالذقية185698

آيه باسل صوفيأدبيالالذقية194487

آيه شادي محمدأدبيالالذقية205199

آيه عصام عليأدبيالالذقية214674

آيه محمد حسنأدبيالالذقية226506

آيه مدين سلطونأدبيالالذقية235078

آيه يوسف غزولينأدبيالالذقية244489

بتول احمد االحمد المحيأدبيدير الزور253601

بتول بسام عبودأدبيالالذقية264973

بتول سمير حاتمأدبيالالذقية274816

بتول عزت شيخ محمدأدبيالالذقية285847

بتول عصام منصورأدبيالالذقية294955

بشار عدنان العجوزأدبيالالذقية302010

بشار مصطفى خلفأدبيالالذقية312019

بيان مصطفى فرانأدبيالالذقية326964

تاال محمد ياسينأدبيالالذقية335095

تاال مصطفى القاسمأدبيالالذقية346974

تاليا عبد الستار جمالأدبيالالذقية355802

تهليل محمد طهأدبيالالذقية364494

جلنار محمد عرنوسأدبيالالذقية375745

جودي ايمن غانمأدبيالالذقية384948

جودي تيسير شعبانيأدبيالالذقية394627

أسماء الناجحين في اختبار اللغة اإلنكليزية بجامعة تشرين

11 من 1صفحة 
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جودي حاتم الخيرأدبيالالذقية404677

جودي رفيق رياأدبيالالذقية414988

جوري حسن اسدأدبيالالذقية425240

جوري سمير العاموديأدبيالالذقية434999

جوى أحمد شخيصأدبيالالذقية444503

جويل ذكي غصنأدبيالالذقية454574

جيما مشهور جديدأدبيالالذقية465259

حسن سامي عبد الكريمأدبيالالذقية472156

حسن غسان ناعسهأدبيالالذقية484050

حال اكثم ملوكأدبيالالذقية495251

حال عماد حاج نجيبأدبيطرطوس502121

حال عيد حبيبأدبيالالذقية516508

حال محمد حسنأدبيالالذقية525849

حمزه سمير سلمانأدبيالالذقية532216

حنين احمد ديوبأدبيالالذقية546509

حنين دمر عربيهأدبيالالذقية558908

خديجه عبد الواحد حماديأدبيالالذقية567102

دانيا احمد تركيأدبيالالذقية577126

دانيه ياسر خليلأدبيالالذقية584505

دعاء زين الجهنيأدبيالالذقية595761

دعاء صالح أرسالنأدبيطرطوس602126

دعاء نافذ صقرأدبيالالذقية617142

دعاء نبيل شيخ يوسفأدبيالالذقية627143

دلع اياد ضاهرأدبيالالذقية635915

دياال عزيز مقصودأدبيالالذقية647157

دينا بسام ابو درعىأدبيالالذقية654876

راما أكرم حاج خليلأدبيالالذقية667191

راما منذر محفوضأدبيالالذقية675488

رانيت أحمد حمودأدبيالالذقية686551

رزان فواز زين العابدينأدبيالالذقية697252

رغد احمد مناعأدبيالالذقية704684

رغد عمر حسينوأدبيالالذقية714512

رهام ابراهيم عليأدبيالالذقية724881

رهف غيث حسنأدبيحماة736918

رهف نواف الحوارهأدبيالالذقية745719

روان احمد اسطنبليأدبيالالذقية757345

روان احمد الركادأدبيالالذقية765814

روز علي سكيفأدبيالالذقية776511

ريان عبد القادر فارسأدبيطرطوس782160

11 من 2صفحة 
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ريم معن جريعهأدبيالالذقية794740

ريم وائل شقيرهأدبيالالذقية804905

زكريا وفيق صالحأدبيالالذقية811127

زهراء ايمن ابراهيمأدبيالالذقية824638

زين العابدين امير القيراطهأدبيالالذقية831376

زينب بسام حسنأدبيالالذقية845816

زينب سليم ابراهيمأدبيالالذقية854586

زينب عبد الرحمن ديبأدبيالالذقية865475

زينب علي مرهجأدبيالالذقية875919

زينب مرعي الشاميأدبيالالذقية884862

زينه حسان شيبانأدبيالالذقية894431

زينه حسن الطونأدبيالالذقية905112

ساره اسعد سعدأدبيالالذقية914589

ساره فيصل كليهأدبيالالذقية925226

ساره محمد احمدأدبيالالذقية935022

سالي علي الحجأدبيالالذقية945023

ساندي فداء زريقأدبيالالذقية955152

ساندي فراس عليأدبيالالذقية964906

سدرا محمد حميشهأدبيالالذقية974590

سليمان علي زاهرأدبيالالذقية981219

سيدرا ثائر ربابهأدبيالالذقية995068

سيدرا حسن يوسفأدبيالالذقية1005515

سيدرا نادر الجديأدبيالالذقية1017611

سيدره نعمان ماورديأدبيالالذقية1027615

شذى حسين ملحمأدبيالالذقية1034864

شهد توفيق خلفأدبيالالذقية1046569

شيراز علي ديوبأدبيالالذقية1054756

صبا انور زريقأدبيالالذقية1064936

صبا علي عليأدبيالالذقية1074591

عبد الجليل اسماعيل قاشهأدبيالالذقية108102

عبد الرحمن محمد السيدأدبيالالذقية1093572

عبد الكريم محمد زيدوأدبيالالذقية1102599

عبد هللا نادر بدورأدبيالالذقية1112622

عقيل محمد صارمأدبيالالذقية112107

عال عالء الدين حمودأدبيالالذقية1134691

علي احمد شحيدهأدبيالالذقية114523

عمر شوقي ياسينأدبيالالذقية115111

غدي صفوان مخلوفأدبيالالذقية1161754

غزل حسن غانمأدبيالالذقية1175725

11 من 3صفحة 
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غزل هيثم يوسفأدبيالالذقية1185928

غيث بطرس قاسمأدبيالالذقية119709

فاتن ماهر جانوديأدبيالالذقية1205929

فاطمة محمود قبانيأدبيالالذقية1214460

فاطمه احمد كفاح حاج جمعهأدبيالالذقية1225930

فاطمه عبد اللطيف الشماطأدبيالالذقية1235229

فجر محمدمؤمن سيجريأدبيالالذقية1242874

فرح اسحاق جانوديأدبيالالذقية1254530

فرح عيسى عيسىأدبيحماة1266985

فرح محمود فياضأدبيالالذقية1275652

فؤاد سامر طرابلسيأدبيالالذقية1282855

كاسر نضال سلطانأدبيالالذقية1292897

كنانة سمير قدحنونأدبيالالذقية1304438

كوثر مصطفى شيخ موسىأدبيالالذقية1317817

الرا نبيل ناصرأدبيطرطوس1322315

النا ياسر كياليأدبيالالذقية1334618

لجين جهاد شرمكأدبيالالذقية1344866

لمياء محمود علوشأدبيالالذقية1355825

ليليان عيسى اسماعيلأدبيالالذقية1365981

لين وائل محمدأدبيالالذقية1375280

لينا علي سكيفأدبيالالذقية1386532

ماري حسان ابو حمودأدبيالالذقية1395935

ماريا محمد مطرأدبيالالذقية1404760

ماسه ايمن ابراهيمأدبيالالذقية1415937

مايا اياد اسماعيلأدبيالالذقية1425281

مايا تميم احمدأدبيالالذقية1436588

مايا حسام احمدأدبيالالذقية1445153

مايا رامز اسودأدبيالالذقية1455938

مايا سمير فاضلأدبيالالذقية1466589

مايا سهيل رزقأدبيالالذقية1475518

مايا طالل سعسوعأدبيالالذقية1487904

مايا فادي نصورأدبيالالذقية1497909

مايا نديم عليأدبيالالذقية1505827

مجدولين محمد محمدأدبيالالذقية1516534

محمد احمد يعقوبأدبيالالذقية1523013

محمد أنمار محمد ماهر األكرميأدبيالالذقية1531278

محمد حسن تيزينيأدبيالالذقية154348

محمد حسن خالد قويدرأدبيالالذقية155124

محمد صالح عبدالمنعم نمورهأدبيطرطوس156253

11 من 4صفحة 
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محمد علي ديابأدبيالالذقية157352

محمد فراس خضورأدبيالالذقية1583116

محمد نور مفيد عثمانيأدبيالالذقية159355

محمد هاشم حيدرأدبيالالذقية1603155

مديحة النعمان فاضلأدبيالالذقية1615896

مرح علي شاميأدبيالالذقية1624887

مريم حسان جعفرأدبيالالذقية1636571

مريم سمير زهيريأدبيالالذقية1645831

مريم محسن خضورأدبيالالذقية1655833

معتز احمد الحمادهأدبيالرقة1662032

منال معاذ السيدأدبيالالذقية1674542

مي عبد الغني عثمانأدبيالالذقية1687980

مي مازن جركينأدبيالالذقية1694604

مي موسى طرافأدبيالالذقية1705091

مياده نضال حديدأدبيالالذقية1715834

ميرنا حسين عاصيأدبيطرطوس1722210

ميس فواز خيزرانأدبيالالذقية1735694

ميشلين ميشيل ديبأدبيالالذقية1748015

ناتالي عصام يوسفأدبيالالذقية1758021

نانسي عبدالفتاح شيخ ابراهيمأدبيالالذقية1764546

نعمى محمد دريباتيأدبيالالذقية1774621

نغم ابراهيم حطابأدبيالالذقية1786515

نغم حسان منصورأدبيطرطوس1792918

نوح عبد الباقي مخيصأدبيالالذقية1803388

نور الهدى محمد لبانأدبيالالذقية1814468

هادي كمال عسكرأدبيالالذقية1821749

هبه احمد شروفأدبيالالذقية1834995

هبه نضال معالأدبيالالذقية1846542

هديل بدر ديبأدبيالالذقية1858224

هديل عبدالوهاب معروفأدبيالالذقية1865732

هال موسى رجوبأدبيالالذقية1875289

هناء حمدان منصورأدبيالالذقية1885733

هيا زكريا ديوبأدبيالالذقية1895680

وائل عالء داوودأدبيالالذقية1901437

يارا حسان حسينأدبيحماة1916899

يارا يوسف مسعودأدبيالالذقية1926594

يعقوب ياسر زمزمأدبيالالذقية193681

يوسف سامر خيربكأدبيالالذقية1941096

اسراء مصطفى علي ديبشرعيالالذقية19542

11 من 5صفحة 
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جوى وليد تركشرعيالالذقية19657

شفاء زكريا طيبهشرعيالالذقية19770

عبد الرحمن ابراهيم حمودشرعيالالذقية19816

فاتح عمار شومانشرعيالالذقية1999

هبه هللا عباس صاحيشرعيالالذقية20087

ابراهيم اياد ياسينعلميالالذقية20110895

ابراهيم مصطفى اسكيفعلميالالذقية20210204

احمد اسماعيل الوزهعلميدمشق20326424

احمد فخري عباسعلميالالذقية20412419

احمد مازن رشيد مصطفىعلميطرطوس2055960

اسماء احمد بكرعلميالالذقية20621211

افروديت نزار ابراهيم حسنعلميالالذقية20721907

البتول ياسر ربابهعلميالالذقية20817415

الفت يوسف العليعلميالالذقية20915166

اليسار برهان بكداشعلميالالذقية21016861

اليسار عيسى سلطانعلميالالذقية21119255

انجي طالل خليلعلميالالذقية21215317

انجي ماجد مطره جيعلميالالذقية21321247

ايه محمد سلمانعلميالالذقية21418374

ألسار شعيب محمدعلميالالذقية21517788

آالء حبيب جوريهعلميالالذقية21617447

آالء نضال حواطعلميالالذقية21716340

آيه فهد كرزعلميطرطوس21810363

بتول عبد الرحمن جميلعلميالالذقية21915720

بتول عيسى وسوفعلميحماة22021506

بيلسان فهيم اسمندرعلميالالذقية22119130

تاله كميت صارمعلميالالذقية22215729

تيماء خليل خيربكعلميالالذقية22318012

جعفر سامر راضيعلميالالذقية22412850

جعفر محمد حبيبعلميالالذقية22512616

جعفر ميالر صقورعلميالالذقية22613791

جلنار قيس خضورعلميطرطوس22713220

جلنار مروان جنبالطعلميالالذقية22818343

جنى عدنان بهلوليعلميالالذقية22916234

جنى عماد كيلونيعلميالالذقية23015383

جهينه احمد معيطهعلميالالذقية23116628

جورج ناظم رشيدعلميالالذقية23210220

جوى أبي جونيعلميالالذقية23316027

جوى تيسير حميشهعلميالالذقية23417463
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جوى عماد باللعلميالالذقية23516795

جوى فرقد حسنهعلميالالذقية23615752

جوى نبيه اسماعيلعلميالالذقية23717418

جويل عمار معالعلميالالذقية23819931

حسن صخر عثمانعلميالالذقية23914177

حسن صديق شبارعلميالالذقية2409714

حسن ماهر ميهوبعلميالالذقية24112336

حسين احمد خيربكعلميالالذقية24211622

حسين عبدالكريم اسماعيلعلميطرطوس2435778

حسين غسان سليمعلميالالذقية24414180

حال عالء حرفوشعلميطرطوس24513191

حال علي يوسفعلميالالذقية24615761

حال مزدهر عليعلميالالذقية24718079

حال نزيه غاليهعلميالالذقية24820828

حلى جمعه نمورهعلميطرطوس24910382

حمزه محمود خزامعلميالالذقية25010949

حنان حافظ اسطنبوليعلميطرطوس25110871

حنين حسن حماديعلميالالذقية25219137

حنين زكريا بربورعلميطرطوس25310386

حنين مصطفى داودعلميالالذقية25419631

حنين منذر علوشعلميالالذقية25518211

حيدره علي ضاهرعلميطرطوس2565779

خديجه محمد قورد اوغالنعلميالالذقية25717668

دانيه محمد ابو الشاماتعلميالالذقية25815427

دعاء حسن جريعلميالالذقية25918380

دعاء محمدسامر سعيدانعلميالالذقية26015019

دلع علي زودةعلميالالذقية26119633

دلع عماد يوسفعلميالالذقية26221972

ديما بديع السمرعلميالالذقية26317915

ديمه ثابت عثمانعلميالالذقية26418215

ديمه عز الدين ابراهيمعلميالالذقية26518547

دينة حسين عليعلميالالذقية26619641

راما زياد رستمعلميالالذقية26715922

راما سجيع قرقمازعلميالالذقية26816301

راما محمد رامي عكوعلميالالذقية26919851

رغد احمد يونسعلميالالذقية27018489

رغد جمال الدين عليعلميالالذقية27117432

رغد عاطف حطابعلميالالذقية27215779

رغد غسان محمدعلميالالذقية27319536
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رغد محسن مصطفىعلميالالذقية27415782

رغد محمد منصورعلميطرطوس27510849

رغد هيثم غانمعلميالالذقية27618436

رند حسان محمدعلميحماة27721424

رند قصي خضورعلميطرطوس27810531

رند محمد حمالسوعلميالالذقية27920742

رند نادر عليعلميطرطوس28013197

رهف حسين محمودعلميالالذقية28121412

رهف سمير جريكوسعلميالالذقية28217980

رهف وسيم عبد الرحمنعلميالالذقية28318809

رؤى عمر خدوجعلميطرطوس28410712

ريتا أمير محفوضعلميحماة28521197

ريتا ميمون حسنعلميالالذقية28618026

ريم خالد درويشعلميالالذقية28715115

ريم رامي بليلوعلميالالذقية28820790

ريم عيد منصورعلميطرطوس28910882

ريم محمد خضرعلميطرطوس29013225

ريم محمد عجيبعلميالالذقية29118952

ريم مدين عيسىعلميالالذقية29220872

زهراء محمد ابو عليعلميالالذقية29315116

زينب اياد مشقوقعلميالالذقية29417620

زينب ثائر جريوهعلميالالذقية29518602

زينب عدي محمدعلميطرطوس29610541

زينب عصام شحادهعلميالالذقية29720607

زينب عمار رزقعلميطرطوس29810222

زينب نادر الشينيعلميطرطوس29910226

زينه أكثم تجورعلميالالذقية30020794

زينه جميل زاهرعلميريف دمشق30126739

زينه عادل بيرقدارعلميالالذقية30216903

زينه عزيز عجيبعلميالالذقية30316136

زينه علي معروفعلميالالذقية30419498

زينه عماد مهناعلميطرطوس30510947

سارة جمال يازجيعلميالالذقية30616473

ساره ادهم فوزعلميالالذقية30716906

ساره فراس قاسمعلميالالذقية30818393

ساره محمد تركعلميطرطوس30913492

ساره محمود اسمندرعلميالالذقية31018956

ساندي عيسى احمدعلميطرطوس31113204

سركيس نضال بدروسعلميالالذقية3129735
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سالم صفوان الشاويعلميالالذقية31314786

سالم محمد زياد رضوانعلميالالذقية31415229

سندس فراس كرديهعلميالالذقية31515040

سوزانا لؤي اسعدعلميالالذقية31618497

شذى محسن دغمانعلميالالذقية31718087

شهد ثائر رحمونعلميالالذقية31819702

شهد فؤاد ابراهيمعلميحماة31922560

شهد ممتاز حيدرعلميالالذقية32017891

شيماء غازي المشرفعلميالالذقية32115828

صبا بسام غانمعلميالالذقية32219443

صبا نبيل حيدرعلميالالذقية32317893

عائشه عدنان الزيرعلميطرطوس32410425

عبد القادر عبد الكريم مرتظىعلميطرطوس3255449

عبد هللا ياسر متوجعلميالالذقية32611173

عقبة حماد عليعلميالالذقية32712915

علي احمد خيربكعلميالالذقية32811629

علي بسام عويناتيعلميالالذقية32913867

علي سمير علياعلميالالذقية33011002

علي عصام بيشانيعلميالالذقية33110955

عمار ايمن حمادعلميالالذقية33210336

غزل عماد ملحمعلميحماة33321436

غزل فراس شحيدهعلميطرطوس33410242

غزل مالك حسنعلميالالذقية33518363

غزل محمد الحايكعلميالالذقية33616145

غزل هيثم جريعلميالالذقية33718400

فاطمة محمد صقرعلميالالذقية33816149

فاطمه الزهراء خالد حمشوعلميالالذقية33915246

فاطمه علي ادريسعلميالالذقية34019878

فاطمه محمود خضورعلميالالذقية34119187

فانيسا رامز عصفورهعلميالالذقية34216735

فرح كريم حيدرعلميالالذقية34316150

قسورة مناف شهلهعلميالالذقية34412778

كاتيا طه حبيبعلميالالذقية34518089

النا أنور السليمانعلميحماة34621388

لبنى محمد ياسر فاعورعلميالالذقية34715600

لجين حسام يوسفعلميالالذقية34817385

لجين رائد حمدانعلميالالذقية34917134

لجين فادي داودعلميالالذقية35019508

لطيفة نبيل بيطارعلميالالذقية35115054
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ليث ابراهيم عليعلميالالذقية35210473

ليلى احمد عليعلميالالذقية35318912

لين جهاد زوانعلميالالذقية35415992

لين محمد عاصيعلميالالذقية35519547

لين معتز احمدعلميالالذقية35619196

لين وفيق ديوبعلميالالذقية35717849

مارسيل صالح عليعلميالالذقية35810358

ماريا فواز عثمانعلميالالذقية35916261

مالك محمد بيطارعلميالالذقية36014341

مايا أحمد الحاطومعلميالالذقية36116844

مايا جادهللا غداعلميالالذقية36216062

مايا شادي ديبعلميالالذقية36318186

مايا عبدو سكيفعلميالالذقية36416995

مايا عروه شيخ عيسىعلميالالذقية36516262

مايا علي سلطانهعلميالالذقية36618242

محمد تيسير صفيةعلميالالذقية36710362

محمد علي عليعلميالالذقية36812167

محمد عمر داؤدعلميالالذقية36910076

محمد ياسر تبسهعلميالالذقية37010639

مرام مازن مخلوفعلميالالذقية37122065

مريم ابراهيم غريبعلميالالذقية37219356

مريم احمد احمدعلميالالذقية37318917

مريم عهد كفاعلميالالذقية37417744

مريم نضال محفوضعلميطرطوس37510264

مالك محمود شحاذهعلميالالذقية37619205

مي احمد الحافيعلميالالذقية37720981

مي علي محمدعلميطرطوس37810554

ميار محمد ديوبعلميالالذقية37912591

ميار ياسر دلولعلميطرطوس38010268

ميرنا منيف زعرورعلميحماة38121145

ميس سمير العجيعلميالالذقية38217514

ميس معين حمادعلميالالذقية38319004

ميس يعرب قاسمعلميالالذقية38418410

ميساء مناف شهلهعلميالالذقية38520942

ميالد نمير ماخوسعلميالالذقية3869354

نامي إيثار شيبانعلميالالذقية3879645

نايا محمد مأمون حاج حسينعلميالالذقية38815641

نايري وانيس باروتجيعلميالالذقية38915151

نسيبه احمد غريبعلميالالذقية39015643
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نغم حبيب حسنعلميطرطوس39112459

نغم محمد درباسعلميالالذقية39216583

نغم معين بحريعلميالالذقية39316267

نور الهدى رئيف عثمانعلميالالذقية39419892

نور امين سلهبعلميالالذقية39518521

نور بدر غانمعلميالالذقية39618155

نور فائز عجيبعلميطرطوس39713797

نورا مهند شحادهعلميالالذقية39819806

هادي حسن السعيدعلميالالذقية39911147

هادي هيثم ابراهيمعلميالالذقية40010400

هبة عماد الدين عجيبعلميالالذقية40118630

هديل ابراهيم حبيبعلميطرطوس40211199

هديل المثنى زهيرهعلميالالذقية40319525

هديل عمار شحادهعلميالالذقية40418524

هديل فراس شيحهعلميطرطوس40510284

هديل كمال صالحعلميالالذقية40617606

هراك ابراهام يعقوبعلميالالذقية4079655

هال سامي عليعلميالالذقية40818167

هيفين علي يوسفعلميالالذقية40919527

وجد محمد نظامعلميالالذقية41013003

وداد ابراهيم بايععلميالالذقية41115683

ورود سامر مياعلميالالذقية41219376

وعد وهيب غانمعلميالالذقية41318982

والء فيصل خنسهعلميالالذقية41419235

ياره محمد خير بكعلميالالذقية41519237

يوسف عمار جديدعلميالالذقية41610106

يوسف غياث عمارعلميالالذقية41712610

يوسف ماهر البديعلميالالذقية41810411

11 من 11صفحة 


