
اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الفرات\الطالب الوافدون جامعة إدلب

كتابةرقمااسم األب

جامعة إدلبفقط ثالثون 30طارقالزهراء الصباغ1

جامعة الفراتفقط اثنان وثالثون 32عبدايمار علي2

إيقاف ع ك\جامعة إدلبغيابغحسانإبتسام الحاج خميس3

جامعة إدلبفقط ستة عشر 16واصلإبراهيم المحمد علي اليونس4

جامعة إدلبفقط ثالثة 3حسينإسراء القاسم5

فقط اثنان 2إسراء عموري6

إيقاف ع ك\جامعة إدلبغيابغعمادإسماعيل محسن7

جامعة إدلبصفرصفرعليإياس المعروف8

فقط ثالثون 30إيمان العمر9

جامعة إدلبفقط اثنان 2حسامإيمان جفال10

جامعة إدلبفقط واحد وثالثون 31عبد المنعمإيمان حنو11

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26محمدأحالم الشيحان12

جامعة إدلبصفرصفرباللأحمد الدوجان13

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26حسينأحمد الشيخ14

فقط ستة وثالثون 36محمدأحمد جعبو15

جامعة إدلبفقط اثنان 2مصعبأديب الحلبية16

جامعة إدلبصفرصفرمحمد أسيمه المحيميد17

جامعة إدلبصفرصفرمرعيأالء قطان18

جامعة إدلبفقط واحد وعشرون 21حسامأماني قادر آغا19

فقط تسعة عشر 19آالء الخطيب20

جامعة إدلبفقط عشرة 10رشيدآالء الشامي21

فقط اثنان 2داودآالء العبدهللا22

فقط أربعة عشر 14حسانآمنة المحمد23

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26يوسفآيات الديبان24

جامعة إدلبفقط خمسون 50مأمونبارعة قضيماتي25

فقط إثنى عشر 12بتول المصطفى26

جامعة الفراتفقط إثنى عشر 12رجببشرى درويش27

جامعة إدلبفقط ثالثون 30رياضبالل توامي28

جامعة إدلبصفرصفروليدبيان جبيلي29

جامعة إدلبفقط اثنان 2محمودتسنيم عالوي30

جامعة إدلبفقط أربعة وثالثون 34سميرتهاني أسمر31

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
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فقط ثمانية وثالثون 38عبيدحسين العباس32

جامعة الفراتفقط واحد وعشرون 21عبد هللاحال العلي33

جامعة إدلبفقط ثالثة عشر 13احمدحال الناصر34

فقط ستة وعشرون 26خاتون االبراهيم35

جامعة إدلبفقط اثنان 2محمدخالد حجك36

جامعة إدلبفقط خمسون 50محمدخديجة الدياب37

جامعة إدلبفقط ستة عشر 16خالدخديجة رشواني38

جامعة إدلبفقط ثمانية وعشرون 28طاللدارين المنصور39

جامعة الفراتفقط خمسة عشر 15عليدالل العلي40

جامعة إدلبفقط عشرة 10عبد الكريمرانيا المصطفى41

فقط سبعة وعشرون 27رأفت منجد42

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26عدنانرزان العبيد43

جامعة إدلبغيابغمحمدرغد مهاجر44

جامعة إدلبفقط سبعة وثالثون 37محمدرند قنب45

جامعة إدلبفقط أربعة وثالثون 34محمدرنيم كدور46

فقط اثنان وثالثون 32حمودرهام الغاش47

جامعة إدلبفقط سبعة وعشرون 27سليمرهام القاق48

فقط سبعة عشر 17رهام حسن49

جامعة إدلبفقط اثنان 2عمادروان عتيق50

جامعة الفراتفقط أربعة وثالثون 34ابراهيمروضة مصطفى51

جامعة إدلبفقط واحد وعشرون 21عبد هللاريم الرجب52

إيقاف ع ك\جامعة إدلبغيابغعليريم العلي53

جامعة إدلبغيابغموفقزينب الصمودي54

جامعة إدلبفقط تسعة وعشرون 29عبد الهاديزينة العلوش55

جامعة إدلبغيابغمحمد غازيزينه الدور56

فقط سبعة وعشرون 27ساره طالب57

جامعة إدلبفقط تسعة وثالثون 39عبد المعينسجى عثمان58

جامعة إدلبفقط سبعة وثالثون 37حسانسالم الكنج59

جامعة إدلبفقط أربعة وثالثون 34محمدسمر المصطفى60

جامعة إدلبفقط ثالثة وثالثون 33صالحسمية خضر61

جامعة إدلبفقط أربعون 40زهيرشهامة السراقبي62
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جامعة إدلبفقط أربعة 4عزامشهد عياش63

جامعة إدلبفقط ثالثة 3محمد صفوانشيرين غريواتي64

فقط خمسون 50فهدشيماء المحمد65

جامعة إدلبفقط ثمانية وعشرون 28عزامشيماء مفتاح الخياط66

جامعة إدلبفقط خمسة وعشرون 25منيرصبا حاج يونس67

جامعة إدلبفقط خمسة وخمسون 55أحمدصبا عابدين68

فقط ثمانية وثالثون 38محمدضحى الحمدان69

جامعة إدلبفقط خمسة وعشرون 25غازيضحى العبيدي70

جامعة إدلبغيابغمحمدعبد الرحمن حاج خليل71

جامعة الفراتفقط سبعة وعشرون 27حسينعبد الفتاح الطعمه72

فقط اثنان وأربعون 42عبد القادر مفتاح73

جامعة إدلبفقط إثنى عشر 12رشيدعبد الكريم القدور74

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26زيادعبير السيد مصري75

جامعة إدلبفقط إحدى عشر 11عبد الكريمعلي ديب76

جامعة الفراتفقط اثنان وخمسون 52أحمدعيسى البكار77

إيقاف ع ك\جامعة إدلبغيابغيحيىغاليه شربوكة78

جامعة إدلبفقط خمسة وثالثون 35أمينغصون زعتيني79

جامعة الفراتغيابغمحمدغيداء المحمد80

جامعة إدلبفقط ثالثة وستون 63سفوكفاطمة الجلعوط81

جامعة إدلبفقط أربعة عشر 14مصعبفاطمة قمر الدين82

جامعة إدلبفقط خمسة وأربعون 45مصطفىفاطمة ملحم فاعوري83

جامعة الفراتفقط خمسون 50هاللفرقد االحمد الخلف84

فقط تسعة وعشرون 29حمدكفاء الشيخ85

جامعة الفراتفقط أربعة عشر 14اسماعيلكفاء العلي86

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26ياسينماوية مدللة87

جامعة إدلبفقط خمسة وعشرون 25خالدمحمد الحسين88

فقط خمسة وعشرون 25محمودمحمد العسكري89

جامعة إدلبفقط ثالثة 3بساممحمد خالد90

جامعة إدلبفقط خمسة وعشرون 25محمد نضالمحمد همام طعمة91

فقط ثمانية 8محمود نعنع92

جامعة إدلبغيابغوائلمرام حموش93
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جامعة إدلبفقط خمسة عشر 15محمدمرام دمير94

جامعة إدلبفقط سبعة وعشرون 27هيثممرام عبدون95

جامعة إدلبغيابغنور الدينمرح الرمضان96

جامعة إدلبفقط ثمانية وعشرون 28حسنمروة خباز97

جامعة إدلبفقط إثنى عشر 12خالدمروة غزال98

جامعة إدلبفقط ثالثة وأربعون 43نادرمريم توتي99

ايقاف ع ك\جامعة الفراتغيابغحسنمريم سيد صالح100

جامعة إدلبفقط ثالثون 30وائل مريم صواف101

جامعة إدلبغيابغعبدالحميدمنى العباس102

جامعة الفراتغيابغحسنمها الواصل103

جامعة إدلبفقط خمسة عشر 15عبد الرحمننادية المهنى104

جامعة إدلبفقط عشرون 20محمودنجاد حلبية105

فقط سبعة وعشرون 27نسرين صوراني106

جامعة إدلبغيابغعبد الرحمننعيس كردي107

جامعة إدلبفقط سبعة وعشرون 27محمد منذرنهيدة الشيخ108

جامعة الفراتفقط سبعة 7خالدنور االحمد المبروك109

جامعة إدلبفقط ثمانية وثالثون 38محمد عامرنور النونو110

جامعة الفراتصفرصفرأحمدنور الهدى العبد هللا111

جامعة الفراتفقط سبعة عشر 17عبد القادرنور الهدى القادر112

جامعة إدلبفقط اثنان 2حساننور حالق113

جامعة إدلبفقط ثالثون 30عبد العزيزنورا تفتنازي114

جامعة إدلبفقط أربعة وأربعون 44غزوانهبة هللا البكور115

جامعة إدلبفقط ستة وعشرون 26حسانهبة زهرة116

جامعة إدلبفقط ستة عشر 16أحمدهبة عبد الغني117

جامعة إدلبفقط ثالثة وعشرون 23مصطفى هنا الحاج عبود118

جامعة إدلبفقط ثالثون 30محمدهناء كميل119

جامعة الفراتفقط ثمانية وخمسون 58جمعةهنادي المحمد120

جامعة إدلبفقط ثمانية وعشرون 28ديبانهنادي لحلح121

فقط أربعة وثالثون 34وجد عجايب122

جامعة إدلبفقط ثمانية وعشرون 28خالدوسام العيلوي123

جامعة إدلبفقط خمسة وعشرون 25محمدوفاء خضر124
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جامعة إدلبفقط اثنان 2محمد عمادياسمين قنبر125

جامعة الفراتفقط اثنان 2محمديسرى الجويد126

جامعة إدلبفقط أربعون 40مصطفىيعقوب المصطفى127
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