
اللغت الفرًسيت : القسن 

الثالثت    :        السٌت 

كتابت رقوا

فقط سبعة عشر17إباء الحسن1

فقط خمسة وثالثون35إحسان عبد هللا األصفر2

فقط أربعون40إسراء جرجنازي3

فقط ثالثة وستون63إٌمان غازي المحمود4

فقط خمسة وستون65إٌناس عبد السالم حسن5

فقط خمسة5أحمد رامً الشحود6

فقط ستون60أرٌج محمود الخطاب7

فقط ستون60أسماء ٌوسف الٌوسف8

فقط خمسة وستون65أمل نعٌم منال9

فقط خمسة5آالء الخلف10

فقط ستون60آالء حٌان المصري11

فقط خمسة وخمسون55آالء معتز سلورة12

فقط سبعون70حال محمد القدور13

فقط خمسة5حلى عمر مجحود14

فقط ثالثون30خدٌجة كعٌد15

فقط خمسة وعشرون25دعد عرعور16

فقط ستون60زٌنب محمد نوري قصاص17

فقط ستون60صبا سٌف الدٌن جعفر18

صفاء محمد المكسور19

فقط أربعون40طٌف محمد20

فقط خمسون50عائشة أحمد األحمد21

فقط خمسة وخمسون55عال الحاج عبدهللا22

فقط ثالثون30علً محمد شومل23

فقط اثنان وخمسون52فاطمة عبد الحمٌد القدور24

فقط واحد وخمسون51فاطمة غجري25

االسن والشهرة

جامعـــة حماه

كليت اآلداب 

شــعبت االهتحاًاث
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فقط خمسة وثالثون35كوكب محً الدٌن الوتار26

فقط ثالثون30محمد نور الطواش27ً

فقط خمسون50محمود الشٌخ عوض28

فقط ثالثة وسبعون73ملك محمد خٌر الصباغ29

فقط عشرون20منال محمود مرعٌان30ً

فقط خمسة وخمسون55مها أحمد الطٌبان31ً

حجب عالمةموسى ولٌد برادع32ً

فقط سبعون70نسرٌن نادر33

فقط عشرة10نور خلٌل عثمان34

فقط عشرة10هبة خان35ً

فقط ستون60هبة غازي حشٌش36

مصدق عميد الكلية
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