
اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الفرات\الطالب الوافدون جامعة إدلب

كتابةرقمااسم األب

خاِعح إدٌةفقط واحد وخمسون 51طارقاٌش٘زاء اٌصثاغ1

خاِعح اٌفزاخفقط ستة وأربعون 46عثذا٠ّار ع2ٍٟ

إ٠ماف ع ن\خاِعح إدٌةغيابغزظاْإتتظاَ اٌساج خ١ّض3

خاِعح إدٌةفقط سبعة وستون 67ٚاصًإتزا١ُ٘ اٌّسّذ عٍٟ ا١ٌٛٔض4

خاِعح إدٌةفقط سبعة عشر 17زظ١ٓإطزاء اٌماط5ُ

إ٠ماف ع ن\خاِعح إدٌةغيابغعّادإطّاع١ً ِسظ6ٓ

خاِعح إدٌةفقط سبعة وثالثون 37عٍٟإ٠اص اٌّعزٚف7

خاِعح إدٌةفقط سبعة وعشرون 27زظاَإ٠ّاْ خفاي8

خاِعح إدٌةفقط أربعون 40عثذ إٌّعُإ٠ّاْ ز9ٕٛ

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وعشرون 28دمحمأزالَ اٌؼ١سا10ْ

خاِعح إدٌةفقط سبعة وخمسون 57تاليأزّذ اٌذٚخا11ْ

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وستون 63زظ١ٓأزّذ اٌؼ١خ12

فقط واحد وخمسون 51دمحمأزّذ خعث13ٛ

خاِعح إدٌةفقط واحد وعشرون 21ِصعةأد٠ة اٌسٍث١ح14

فقط ستة وثالثون 36أزّذأطّاء اٌّسّذ15

خاِعح إدٌةفقط خمسون 50دمحم أط١ّٗ اٌّس١ّ١ذ16

خاِعح إدٌةفقط سبعة وأربعون 47ِزعٟأالء لطا17ْ

فقط أربعة وأربعون 44دمحمأِاطٟ اٌخٍف18

خاِعح إدٌةفقط تسعة وثالثون 39زظاَأِأٟ لادر آغا19

خاِعح إدٌةفقط ستة وثالثون 36رػ١ذآالء اٌؼا20ِٟ

فقط ستة وخمسون 56آالء ا١ٌٛطف21

خاِعح إدٌةفقط ستة وسبعون ٠76ٛطفآ٠اخ اٌذ٠ثا22ْ

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وستون 68ِأِْٛتارعح لض١ّات23ٟ

فقط ثالثة وأربعون 43تتٛي اٌّصطف24ٝ

خاِعح اٌفزاخفقط تسعة وثالثون 39رخةتؼزٜ در٠ٚغ25

خاِعح إدٌةفقط سبعة وستون 67ر٠اضتالي تٛا26ِٟ

خاِعح إدٌةفقط تسعة وعشرون ١ٌٚ29ذت١اْ خث27ٍٟ١

خاِعح إدٌةفقط ثالثون 30ِسّٛدتظ١ُٕ عال28ٞٚ

خاِعح إدٌةفقط واحد وخمسون 51ط١ّزتٙأٟ أطّز29

خاِعح اٌفزاخفقط واحد وخمسون 51عثذ هللازال اٌع30ٍٟ

خاِعح إدٌةفقط ثالثة عشر 13ازّذزال إٌاصز31
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فقط ستة وخمسون 56خاتْٛ االتزا32ُ١٘

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وعشرون 23دمحمخاٌذ زده33

خاِعح إدٌةفقط واحد وسبعون 71دمحمخذ٠دح اٌذ٠اب34

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وعشرون 23خاٌذخذ٠دح رػٛا35ٟٔ

خاِعح إدٌةفقط خمسة وأربعون 45طاليدار٠ٓ إٌّصٛر36

خاِعح اٌفزاخفقط ستون 60عٍٟدالي اٌع37ٍٟ

فقط ثالثة وعشرون 23راغذج اٌّصطف38ٝ

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وثالثون 33عثذ اٌىز٠ُرا١ٔا اٌّصطف39ٝ

خاِعح إدٌةفقط اثنان وخمسون 52عذٔاْرساْ اٌعث١ذ40

خاِعح إدٌةفقط ستون 60دمحمرغذ ِٙاخز41

خاِعح إدٌةفقط سبعة وسبعون 77دمحمرٔذ لٕة42

خاِعح إدٌةفقط واحد وستون 61دمحمر١ُٔ وذٚر43

فقط ستة وستون 66زّٛدر٘اَ اٌغاع44

خاِعح إدٌةفقط واحد وخمسون 51ط١ٍُر٘اَ اٌماق45

فقط واحد وعشرون 21ر٘اَ زظ46ٓ

خاِعح إدٌةفقط ثالثة 3عّادرٚاْ عت١ك47

خاِعح اٌفزاخفقط ثالثة وخمسون 53اتزا١ُ٘رٚضح ِصطف48ٝ

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وثالثون 38عثذ هللار٠ُ اٌزخة49

إ٠ماف ع ن\خاِعح إدٌةغيابغعٍٟر٠ُ اٌع50ٍٟ

خاِعح إدٌةغيابغِٛفكس٠ٕة اٌصّٛد51ٞ

خاِعح إدٌةفقط أربعون 40عثذ اٌٙادٞس٠ٕح اٌعٍٛع52

خاِعح إدٌةغيابغدمحم غاسٞس٠ٕٗ اٌذٚر53

فقط ثمانية وخمسون 58طارٖ طاٌة54

خاِعح إدٌةفقط خمسة وخمسون 55عثذ اٌّع١ٓطدٝ عثّا55ْ

خاِعح إدٌةفقط واحد وستون 61زظاْطالَ اٌىٕح56

خاِعح إدٌةفقط تسعة وخمسون 59دمحمطّز اٌّصطف57ٝ

خاِعح إدٌةفقط ستون 60صالذط١ّح خضز58

خاِعح إدٌةفقط خمسون 50س١٘زػٙاِح اٌظزالث59ٟ

خاِعح إدٌةفقط سبعة وأربعون 47عشاَػٙذ ع١اع60

خاِعح إدٌةفقط خمسة وأربعون 45دمحم صفٛاْػ١ز٠ٓ غز٠ٛات61ٟ

خاِعح إدٌةفقط أربعة وسبعون 74عشاَػ١ّاء ِفتاذ اٌخ١اط62
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خاِعح إدٌةفقط ثالثة وعشرون ١ِٕ23زصثا زاج ٠ٛٔض63

خاِعح إدٌةفقط واحد وتسعون 91أزّذصثا عاتذ64ٓ٠

خاِعح إدٌةفقط واحد وأربعون 41غاسٞضسٝ اٌعث١ذ65ٞ

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وثالثون 38دمحمعثذ اٌززّٓ زاج خ66ً١ٍ

خاِعح اٌفزاخفقط تسعة وستون 69زظ١ٓعثذ اٌفتاذ اٌطع67ّٗ

خاِعح إدٌةفقط واحد وعشرون 21رػ١ذعثذ اٌىز٠ُ اٌمذٚر68

فقط ستة عشر 16فززاْعثذاإلٌٗ اٌؼٕخز69

خاِعح إدٌةفقط اثنان وأربعون 42س٠ادعث١ز اٌظ١ذ ِصز70ٞ

فقط ستة وأربعون 46عشاَعشج اٌفسا71َ

خاِعح إدٌةفقط سبعة وأربعون 47عثذ اٌىز٠ُعٍٟ د٠ة72

خاِعح اٌفزاخفقط ستة وأربعون 46أزّذع١ظٝ اٌثىار73

إ٠ماف ع ن\خاِعح إدٌةغيابغ٠س١ٝغا١ٌٗ ػزتٛوح74

خاِعح إدٌةفقط خمسة وخمسون 55أ١ِٓغصْٛ سعت75ٟٕ١

خاِعح اٌفزاخفقط خمسة وعشرون 25دمحمغ١ذاء اٌّسّذ76

فقط أربعة وثالثون 34فارص اٌعزب اٌّسّذ اٌعٍٟ اٌفارص77

خاِعح إدٌةفقط أربعة وثمانون 84طفٛنفاطّح اٌدٍعٛط78

خاِعح إدٌةفقط تسعة وخمسون 59ِصعةفاطّح لّز اٌذ79ٓ٠

خاِعح إدٌةفقط ستون 60ِصطفٝفاطّح ٍِسُ فاعٛر80ٞ

خاِعح اٌفزاخفقط خمسة وثمانون 85٘اليفزلذ االزّذ اٌخٍف81

فقط عشرة 10زّذوفاء اٌؼ١خ82

خاِعح اٌفزاخفقط واحد وستون 61اطّاع١ًوفاء اٌع83ٍٟ

فقط اثنان وثالثون ١ٌ32ٕح األ١ِز84

خاِعح إدٌةفقط اثنان وسبعون ٠72اط١ِٓا٠ٚح ِذٌٍح85

خاِعح إدٌةفقط أربعة وعشرون 24خاٌذدمحم اٌسظ86ٓ١

خاِعح إدٌةفقط خمسة عشر 15تظاَدمحم خاٌذ87

فقط ستة وعشرون 26عثذاٌظتاردمحم ٔٛر اٌعتز88

خاِعح إدٌةفقط سبعة وأربعون 47دمحم ٔضايدمحم ّ٘اَ طعّح89

فقط خمسة وخمسون 55ِسّٛد ٔعٕع90

خاِعح إدٌةفقط خمسون 50ٚائًِزاَ زّٛع91

خاِعح إدٌةفقط خمسة وأربعون 45دمحمِزاَ د١ِز92

خاِعح إدٌةفقط أربعة وخمسون ١٘54ثُِزاَ عثذ93ْٚ
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خاِعح إدٌة\زدةفقط أربعون 40ٔٛر اٌذ٠ِٓزذ اٌزِضا94ْ

خاِعح إدٌةفقط سبعة وثالثون 37زظِٓزٚج خثاس95

خاِعح إدٌةفقط سبعة 7خاٌذِزٚج غشاي96

فقط ستة وأربعون 46فٛاسِز٠ُ اٌذا97ٞ

خاِعح إدٌةفقط خمسة وخمسون 55ٔادرِز٠ُ تٛت98ٟ

ا٠ماف ع ن\خاِعح اٌفزاخغيابغزظِٓز٠ُ ط١ذ صاٌر99

خاِعح إدٌةفقط واحد وخمسون 51ٚائً ِز٠ُ صٛاف100

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وخمسون 53عثذاٌس١ّذِٕٝ اٌعثاص101

خاِعح اٌفزاخغيابغزظِٓٙا اٌٛاص102ً

خاِعح إدٌةفقط سبعة وثالثون 37عثذ اٌززّٓٔاد٠ح ا103ٌّٕٝٙ

خاِعح إدٌةفقط ستة وستون 66ِسّٛدٔداد زٍث١ح104

خاِعح إدٌةغيابغعثذ اٌززّٓٔع١ض وزد105ٞ

خاِعح إدٌةفقط خمسة وأربعون 45دمحم ِٕذر١ٙٔذج اٌؼ١خ106

خاِعح اٌفزاخفقط خمسة وثالثون 35خاٌذٔٛر االزّذ اٌّثزٚن107

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وستون 68دمحم عاِزٔٛر ا108ٌٕٛٔٛ

خاِعح اٌفزاخفقط أربعون 40أزّذٔٛر اٌٙذٜ اٌعثذ هللا109

خاِعح اٌفزاخفقط واحد وعشرون 21عثذ اٌمادرٔٛر اٌٙذٜ اٌمادر110

خاِعح إدٌةفقط واحد وعشرون 21زظأْٛر زالق111

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وأربعون 43عثذ اٌعش٠شٔٛرا تفتٕاس112ٞ

خاِعح إدٌةفقط ستة وخمسون 56غشٚاْ٘ثح هللا اٌثىٛر113

خاِعح إدٌةفقط أربعة وخمسون 54زظاْ٘ثح س٘زج114

خاِعح إدٌةفقط أربعون 40أزّذ٘ثح عثذ اٌغ115ٟٕ

خاِعح إدٌةفقط أربعون 40ِصطفٝ ٕ٘ا اٌساج عثٛد116

خاِعح إدٌةفقط ثالثة وأربعون 43دمحمٕ٘اء و117ً١ّ

خاِعح اٌفزاخغيابغخّعحٕ٘ادٞ اٌّسّذ118

خاِعح إدٌةفقط أربعة وعشرون 24د٠ثإْ٘ادٞ ٌسٍر119

فقط أربعة وعشرون 24ٚخذ عدا٠ة120

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وخمسون 58خاٌذٚطاَ اٌع121ٍٞٛ١

خاِعح إدٌةفقط أربعون 40دمحمٚفاء خضز122

خاِعح إدٌةغيابغدمحم عّاد٠اط١ّٓ لٕثز123

خاِعح اٌفزاخفقط ثالثة عشر 13دمحم٠ظزٜ اٌد٠ٛذ124

خاِعح إدٌةفقط ثمانية وخمسون 58ِصطف٠ٝعمٛب اٌّصطف125ٝ
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ا٠ماف ع ن\خاِعح اٌفزاخ
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